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1 Inleiding 
 

1.1 Aanzet 

 
De watersector in Vlaanderen heeft de eerste stappen gezet tot het bundelen van de 
krachten in de sector via de oprichting van het TNAV1. Bij contacten met de overheid 
wordt de sector evenwel geconfronteerd met het gebrek aan een inschatting van het 
socio-economische belang van deze sector. Hieruit volgt dat de watersector in 
onvoldoende mate haar gewicht kan benadrukken en ervaart dat de overheid deze sector 
niet echt ‘au serieu’ neemt. Het opvangen van deze leemte omvat het objectief van deze 
studie. Het betekent dat het socio-economische belang van de sector in beeld wordt 
gebracht en op een dusdanige manier dat de bekomen informatie zowel de sector als de 
overheid tot nut strekt. 
 
Er is relatief weinig bekend over de watersector in Vlaanderen. De watersector is geen 
duidelijk afgebakende sector. De watersector is dikwijls een onderdeel van andere 
activiteiten (bvb. binnen de chemische industrie, bouwindustrie, engineering en 
consultancy sector). Er bestaat evenmin een aparte NACE-BEL-code voor de bedrijven 
die goederen en diensten aanleveren. Mede daardoor is relatief weinig statistisch en 
bruikbaar cijfermateriaal voor handen. Dit is merkwaardig, zeker in het licht van de 
ecologische modernisering van de economie, waarbij de watersector en de milieusector in 
het algemeen een belangrijke rol spelen. 
 
Het is vanuit bovenstaande achtergrond dat onderhavig rapport het sociaal-economische 
belang van de Vlaamse watersector in kaart wil brengen.  
 

1.2 Inhoud en structuur 

 
Dit rapport bevat een socio-economische analyse van de Vlaamse watersector. Hierbij 
wordt gebruik gemaakt van een analyse van de internationale literatuur over de 
watersector en een bevraging van experts uit de Vlaamse watersector. Na de inleiding 
wordt de onderzoeksmethodologie verduidelijkt en het onderzoeksdomein concreter 
afgebakend in deel 2 van dit rapport. In deel 3 t.e.m 7 volgen de resultaten en de 
analyse van de studie. Deel 8 geeft een besluit omtrent het socio-economische belang 
weer. 
 
 
 
 
 

                                          
1 TNAV: Thematisch Netwerk Afvalwaterzuiverings- Technologie 
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2 Onderzoeksmethodologie 
 

2.1 Afbakening van de watersector 

2.1.1 Sectoren 

 
De watersector kan benaderd worden “in enge zin” en “in brede zin”. Bij de benadering in 
enge zin wordt de hypothese gemaakt dat 100% van de bedrijfsactiviteiten gerelateerd 
zijn aan de watersector, zoals bijvoorbeeld het geval is bij de drinkwatermaatschappijen 
en afvalwatermaatschappijen. Daarnaast behoren bepaalde sectororganisaties, 
beroepsverenigingen en overheidsorganisaties tot deze eerste afbakening. Leveranciers 
van goederen, systemen en diensten behoren eerder tot de definitie van de watersector 
in brede zin, aangezien deze een beperkter percentage van de omzet in deze sector 
realiseren. Publieke instellingen zoals universiteiten, hogescholen en andere 
onderzoeksinstellingen behoren eveneens tot de brede scope.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Fig 1: Afbakening Watersector (Bron: gebaseerd op Steurs et al., 2002) 
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In Enge Zin 

 Drinkwatermaatschappijen (VMW, AWW, PIDPA, TMVW, …) 
 Afvalwatermaatschappijen (Aquafin NV) 
 Publieke instellingen 

- Sectororganisaties (SVW, TNAV,…) 
- Overheidsorganisaties (VMM, Aminal) 

In Brede Zin 

 Leveranciers van goederen 
- Voorzieningen voor de terugwinning van chemische en biologische stoffen; 
- Systemen voor het hergebruik van afvalwater, waterbehandelingsgoederen en –

materieel: pompen, roosters, filters, zeefsystemen, … 
- Rioolbehandelingsystemen, beluchtingsystemen, sedimentatiesystemen, 

olie/water scheidingssystemen, analyseapparatuur. 
 Leveranciers van diensten 

- Bouw van waterzuiveringsinstallaties en drinkwatervoorziening, sanering, 
rioolbehandeling; 

- Consultancy & Engineering: adviesverlening betreffende administratieve, juridisch, 
milieuzorg en technische aspecten. 

 Kennis-instellingen 
- Universiteiten en onderzoeksbureaus 

 

2.1.2 Geografisch 

 
In overeenstemming met de titel van deze studie is de geografische benadering beperkt 
tot bedrijven die hun hoofdzetel in Vlaanderen hebben. Bijgevolg vallen bedrijven die 
gevestigd zijn in Wallonië en het Brusselse gewest buiten de scope van deze studie.  
 

2.1.3 Tijdskader 

 
Het economische cijfermateriaal wordt opgezocht tot “zo recent mogelijk”. Met 
betrekking tot het opvragen van boekhoudkundige gegevens bevat de laatste editie van 
de Bel-First-DVD gegevens t.e.m. 2004. Aangaande deze bron worden de gegevens 
opgevraagd tussen 1999 en 2004.  
 

2.2 Structure-Conduct-Performance Model 

  
Het conceptuele denkkader van deze studie wordt gevormd door het Structure-Conduct-
Performance (SCP) paradigma (figuur 2). De structuur van de watersector en –markt 
wordt beïnvloed door verschillende elementen die verband houden met vraag en aanbod, 
de zogenaamde basisomstandigheden. Het is duidelijk dat de elementen opgenomen in 
de figuur niet het volledige plaatje dekken, maar dat bijkomende elementen zoals 
distributiestructuur, algemene economische situatie en demografische ontwikkelingen 
eveneens een impact hebben. Het gedrag van de bedrijven refereert naar de 
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concurrentiepositie en wordt in belangrijke mate bepaald door de structuur. Om te 
kunnen achterhalen waarom sectoren slecht of goed presteren dient het gedrag te 
worden bestudeerd. Op deze manier wordt achterhaald hoe bedrijven klanten aantrekken 
en reageren op acties van concurrenten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fig. 2: Structure-Conduct-Performance Paradigma (Bron: gebaseerd op Bain (1968) en 
Scherer & Ross (1990)) 

 
Basisomstandigheden, structuur en gedrag zijn met elkaar gerelateerd. Niet- 
tegenstaande de directe relatie tussen deze elementen de meest belangrijke zijn, is het 
ook interessant de feed-back pijlen te beschouwen. Zo beïnvloedt het niveau van R&D 
inspanningen de ontwikkeling van nieuwe technologieën. 
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Met betrekking tot de performantie zijn vier indicatoren van belang: productiviteit, 
rendabiliteit, prijzen en groei. Goede of aanvaardbare performantie vanuit 
overheidsperspectief beantwoordt aan volgende criteria: 

- Efficiënt gebruik van productiefactoren gericht op aanvaardbare 
arbeidsproductiviteit; 

- Aanvaardbare cash-flow, die bepaald wordt in relatie tot omzet en gebruikt 
kapitaal; 

- Prijsstabiliteit, hetgeen bepaald wordt door de inflatoire impact van waterprijzen 
na te gaan; 

- Buitenlandse handel en meer bepaald de bijdrage tot de betalingsbalans; 
- Groei, uitgedrukt als groei van omzet en toegevoegde waarde. 

 
Normaal wordt een aanvaardbare performatie van een sector bereikt als gevolg van 
structuur en het gedrag, maar deze performantie is niet altijd gegarandeerd. In 
dergelijke gevallen kan de overheid tussenbeide komen om de situatie van sectoren die 
minder performant zijn, te verbeteren. Dergelijke SCP-benadering biedt de mogelijkheid 
inzicht te verwerven in het socio-economische belang van een sector en terzelfder tijd die 
elementen te identificeren waaraan dient gewerkt.  
 

2.3 Gegevensverzameling 

 
In deze studie zal gewerkt worden met twee vormen van gegevensverzameling. De 
eerste vorm “secundaire informatie” omvat het opvragen en consulteren van bestaande 
gegevens zoals rapporten, statistieken, artikels en boeken. De primaire bronnen omvat 
terreinbezoek, waarbij hoofdzakelijk experts terzake ondervraagd worden. Het betreft 
mensen die actief zijn in de sector, wetenschappers, ingenieursbureaus, leveranciers van 
goederen en diensten.  
 

2.3.1 Secundaire bronnen 

 
Met betrekking tot de kwantitatieve schatting van de Vlaamse watersector is de enige 
bron van economisch relevante informatie de Bel-First-DVD van de Nationale Bank van 
België. De Bel-First is uitgebracht door Bureau van Dijk, die de jaarrekeningen van alle 
Belgische ondernemingen bevat die neergelegd zijn bij de Nationale Bank van België 
(NBB) en verwerkt zijn door de Balanscentrale van de NBB. Deze DVD is uiterst nuttig 
van het invullen van de sociale en economische gegevens over de bedrijven, al zijn 
bepaalde gegevens niet steeds voorhanden voor alle bedrijven (o.a. Omzet). De 
gegevens kunnen van de DVD geëxporteerd worden naar Excell-formaat.  
 
Samenstellen lijst Vlaamse bedrijven 
 
Tijdens de inventarisatie van de Vlaamse watersector komt naar voor dat geen volledige 
lijst van bedrijven bestaat, met name met betrekking tot de sector “in brede zin”. Er 
bestaan verschillende bronnen, maar geen van de bronnen is volledig. Het is aldus 
noodzakelijk zelf een lijst op te stellen van bedrijven en instellingen die tot de 
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watersector behoren. Onderstaand worden de bronnen opgesomd die gebruikt zijn ter 
samenstelling van de totale lijst van bedrijven die in aanmerking komen voor de studie. 
Afgezien van enkele NACE-BEL-codes heeft de watersector geen aparte plaats in de Bel-
First en is het opzoeken van de gegevens van de bedrijven een tijdrovend werk. 
Bedrijven moeten individueel op naam of via het BTW-nummer opgezocht worden. Een 
belangrijk nadeel van deze databank is dat zelfstandigen en overheidsinstellingen niet 
opgenomen zijn. Het samenstellen van deze databank wordt alsook bemoeilijkt door de 
bedrijven met dezelfde naam en het ontbreken van een unieke parameter de 
geconsolideerde lijst van bedrijven (bvb. BTW-nummer).  
 
Heel wat organisaties hebben inspanningen gedaan om de milieusector in haar geheel of 
gedeeltelijk in kaart te brengen. De inventarisaties en bronnen worden hier kort 
opgesomd: 
 
 

-  
-  

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

- TNAV (Thematisch Netwerk Afvalwaterzuiverings- Technologie) 
Het TNAV beschikt over een lijst van bedrijven welke na consolidatie integraal ingevoegd 
werden in de scope van bedrijven. 

- ENVIRODESK 
Envirodesk NV levert jaarlijks een Vademecum dat inzicht geeft in het administratieve en 
institutionele labyrint en in de grote veelheid aan organisaties uit de milieusector. Deze gids 
bevat meer dan 2000 adressen en contactgegevens. 

- AGORIA 
Agoria vertegenwoordigt de ondernemingen van de technologische industrie en verdedigt hun 
belangen in België en het buitenland. Op hun website is een lijst van bedrijven uit de 
milieusector terug te vinden. 

- KLUWER 
Op regelmatige tijdstippen publiceert Kluwer Rechtswetenschappen edities van de afvalgids. 
Naast informatie over de wetgeving bevat de gids een lijst van erkende en/of vergunde 
instellingen of ondernemingen. De opgenomen lijst omvat met name de “erkende laboratoria 
voor oppervlakte- en grondwateranalyses, welke ook binnen de scope van deze studie vallen. 

- IFEST 
IFEST is een jaarlijkse, vierdaagse vakbeurs voor milieutechnologie, arbeidsveiligheid en 
energie en telt ongeveer 400 exposanten. Jaarlijks publiceert IFEST ook een catalogus met o.a. 
een alfabetische exposantenlijst. De bedrijven zijn gecategoriseerd naargelang de deelsector ze 
werkzaam zijn, bvb. Bodem, water, lucht, geur, … 

- VLARIO (VLAamse RIOleringen)  
Dit overlegplatform voor specialisten uit de riolerings- en afvalwaterzuiveringsector heeft tot 
doel om de gemeenten te ondersteunen naar kwaliteit in de rioleringssector. De ledenlijst is 
gebruikt ter aanvulling van lijst van bedrijven. 

- ENERGIK  
Deze vzw houdt zich bezig met de promotie van technologieën voor een rationeel 
energiegebruik. De ledenlijst is gebruikt ter aanvulling van lijst van bedrijven. 

- GOM (Gewestelijke Ontwikkelings Maatschappij) 
De GOM’s verwijzen naar erkende verwerkers van afvalstoffen, erkende laboratoria, 
milieuconsulenten,en aanbieders van milieutechnologie. Dit databestand wordt gedeeltelijk 
gebruikt voor de opmaak van de lijst van bedrijven. 

- VITO (Vlaams Instituut voor Technologisch Onderzoek) 
De Emis-databank bevat ongeveer duizend profielen van organisaties actief in het energie- of 
milieudomein. Het gaat zowel om overheidsinstellingen als om bedrijven uit de privé-sector. 
Daarnaast zijn ook onderzoeksinstellingen, universiteiten en hogescholen, beroepsverenigingen 
en belangenorganisaties in de databank opgenomen. Economische gegevens worden evenwel 
niet weergegeven. 

Andere bronnen zijn; 
- Officiële statistieken, afkomstig van het NIS2 (BTW-statistieken), Ministerie van 

Tewerkstelling en Arbeid (tewerkstellingsstatistieken), RSZ (inrichtingen en 
loontrekkenden); 

- Gegevens over de individuele ondernemingen (jaarverslagen,…). 

                                          
2 NIS: Nationaal Instituut voor Statistiek 
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2.3.2 Primaire bronnen 

 
Primaire bronnen worden aangesproken voor de kwalitatieve invulling van het SCP-
model. In de eerste plaats worden hierbij experts bevraagd omtrent de verschillende 
aspecten van het SCP-model. De geselecteerde experts zijn dhr. Johan Maes (Aquafin 
NV), dhr. Luc Keustermans (VMW), dhr. Walter Rogge (VMW), dhr. Dirk Waegeman 
(VMM), dhr. Willy Verstraete (Universiteit Gent) en dhr. Paul Callebaut (Sanotec NV). 
Deze experts worden ondervraagd aan de hand van een topiclijst. Ter vervolledigen van 
de kwantitatieve oefening worden bedrijven uit de sector “in brede zin” (zie bijlage) 
gecontacteerd naar hun relatieve bijdrage tot de watersector. 
 

2.4 Gegevensverwerking 

2.4.1 Onderzoeksvragen 

 
De analyse beantwoordt aan de doelstelling van voorliggend rapport, namelijk een 
globaal beeld schetsen van het socio-economische belang, problemen, bezorgdheden en 
kenmerken van de watersector. In onderstaande tabel zijn voorbeelden te vinden van 
gehanteerde onderzoeksvragen. In dit rapport gaat de meeste aandacht naar 
onderzoeksvraag 2.  
 
Tabel 1: Mogelijke onderzoeksvragen m.b.t. watersector (Bron: Drouet, 1997) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.4.2 Verwerking van kwantitatieve informatie 

 
 
 
 
 

Onderzoeksvraag Variabele/indicator 
 

1.Bijdrage van de watersector aan de economische 
groei 

Relatieve jaarlijkse groei van de omzet, toegevoegde 
waarde, werkgelegenheid. 

2.Productie en werkgelegenheid in de watersector Omzet, Toegevoegde waarde, werkgelegenheid, 
kenmerken van de werkgelegenheid 

3.Bijdrage van de watersector aan de internationale 
handel 

Export, Import, Foreign Direct Investments, licentie-
overeenkomsten 

4.Bijdrage van de watersector aan de regionale en 
structurele sociaal-economische ontwikkelingen 

Omzet, toegevoegde waarde, werkgelegenheid, enz. 
volgens regio of structuur van de industrie 

5.Interactie tussen beleid inzake R&D en de 
ontwikkelingen inzake milieutechnologieën 

R&D in verhouding tot totale R&D uitgaven, nieuwe 
patenten voor watersector 

6.Kost van diensten (economische efficiëntie) Prijs per eenheid dienst (bv. €/m³ gezuiverd 
afvalwater) 

7.Belemmeringen voor de internationale concurrentie 
in goederen en diensten 

Marktaandeel ingenomen door lokale aanbieders of 
monopolies 

8.Gerichtheid van de watersector op 
milieudoelstellingen (milieuefficiëntie) 

Activiteiten van watersector in relatie tot 
milieukwaliteitindicatoren. 

9.Bijdrage van watersector aan duurzame 
ontwikkeling 

Aandeel van preventieactiviteiten (bv. Schone 
technologieën en producten) in de totale productie 
van de watersector 

10.Innovatie in de watersector R&D binnen de milieu-industrie, investeringsuitgaven 
en niet-economische gegevens (bv. Aantal patenten) 
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Alvorens tot bruikbare gegevens te komen zijn enkele noodzakelijke en tijdrovende 
tussenstappen te nemen. Ten eerste wordt een lijst van bedrijven opgesteld. Het is de 
bedoeling dat deze lijst alle bedrijven bevat die in Vlaanderen werkzaam zijn in de 
watersector. Ten tweede is een categorisatie van deze lijst van bedrijven nodig om de 
gegevens bruikbaar en interpreteerbaar te maken. Ten derde komen de gegevens uit 
verschillende bronnen en moeten deze gestandaardiseerd worden. Dit kan aan de hand 
van extrapolatie of schatting bij het ontbreken van basisgegevens (bvb. Omzetcijfers). 
Tenslotte moeten aanpassingen gebeuren met betrekking tot bedrijven die slechts een 
gedeelte van de omzet in de watersector realiseren. De verwerking van de gegevens 
gebeurt via de softwarepakketten Excel en SPSS. 
 
 
Opstellen geconsolideerde lijst  van  bedrijven & instellingen 
 
Zoals reeds boven beschreven wordt een lijst van bedrijven en instellingen opgesteld die 
actief zijn in de watersector. Deze lijst is opgesteld aan de hand van verschillende 
bronnen (zie pag. 10). In totaal vallen 19 entiteiten onder de watersector “in enge zin’ en 
618 entiteiten onder “in brede zin” waarvan 591 leveranciers van goederen & diensten en 
27 publieke kennisinstellingen. Hieronder en in bijlage volgt het overzicht: 
 
 
In Enge Zin 

 9 Drinkwatermaatschappijen 
- 1 Vlaamse Openbare Instelling (VMW) 
- 7 Vlaamse Intercommunales (TMVW, AWW,  PDIPA, IWVB, IMVA, IWM, BIMW) 
- 6 Gemeentebedrijven samengebracht in ISWa  

 1 Afvalwatermaatschappijen (Aquafin NV) 
 Publieke instellingen 

- 7 Sectororganisaties (Belgaqua, SVW, TNAV, Aqualink, Aquavisie/Aquaccord, 
VLW, VIWC/WIC)  

- 2 Overheidsorganisaties (VMM, Aminal)  
 
 
In Brede zin (  zie bijlage 1, 2, 3) 
 

 Leveranciers van goederen & Diensten 
- Geconsolideerde lijst van 550 bedrijven (zie bijlage 1) 
- 41 erkende laboratoria (zie bijlage 2) 

 
 Kennisinstellingen 

- 26 Universiteiten & Hogescholen (zie bijlage 3) 
- 1 Onderzoeksinstelling (VITO) 
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Categorisatie 
 
Om een overzichtelijk en vergelijkend beeld te krijgen van de economische kengetallen is 
het noodzakelijk dat een categorisatie naar type bedrijf wordt uitgevoerd, met name van 
de lijst van 550 bedrijven. In een eerste fase worden de bedrijven gecategoriseerd 
volgens hun NACE-BEL-Code (zie onderstaande tabel). Al snel wordt duidelijk dat deze 
indeling onvoldoende is om een duidelijk beeld te krijgen van de watersector in brede 
zin. Daarom worden de bedrijven meer pragmatisch onderverdeeld in minder 
categorieën, door deze bedrijven in te delen naar hun kernactiviteit. Deze onderverdeling 
gebeurt in 8 klassen.  
 

- Leverancier Pompen, Afsluiters en Leidingen (LEV. P/A/L) 
- Leverancier Technische uitrusting, zoals waterzuiveringsinfrastructuur en 

systemen (LEV. TECH) 
- Leverancier Meet –en Regelapparatuur (LEV. APP) 
- Leverancier chemische producten voor waterzuivering (LEV CHEM) 
- Ingenieurs-, studie-, adviesbureaus waaronder labo’s (IB & SB) 
- Leveranciers van bouwmaterialen en aannemers (LEV BOUW) 
- Leveranciers bouwmaterialen voor rioleringen (LEV RIOL) 
- Andere Leveranciers, o.a. groenvoorziening (LEV VARIA) 

 

Tabel 2: Indeling bedrijven volgens NACE-BEL-Codes 

Nace-Bel-
Code Sector (volgens Nace-Bel Code)

Aantal 
Bedrijven

01 Landbouw, jacht en aanverwante diensten 5
14 Overige winning van delfstoffen 1
24 Chemische nijverheid 2
25 Rubber- en kunststofnijverheid 6
26 Vervaardigen van overige niet- metaalhoudende minerale producten 14
27 Metallurgie 1
28 Vervaardigen van producten van metaal 7
29 Vervaardigen van machines, apparaten en werktuigen 12
33 Vervaardigen van medische apparatuur, van precisie- en optische instrumenten en van uurwerken 1
34 Vervaardigen en assemblage van auto’s, aanhangwagens en opleggers 1
36 Vervaardigen van meubels; overige industrie 1
37 Recuperatie van recycleerbaar afval 2
41 Winning , zuivering en distributie van water 4
45 Bouwnijverheid 144
50 Verkoop en reparatie van auto’s en motorrijwielen; kleinhandel in motorbrandstoffen 3
51 Groothandel en handelsbemiddeling, exclusief de handel in auto’s en motorrijwielen 76
52 Kleinhandel, exclusief auto’s en motorrijwielen; reparatie van consumentenartikelen 2
60 Vervoer te land 1
65 Financiële instellingen, exclusief het verzekeringswezen en pensioenfondsen 1
67 Ondersteunende activiteiten i.v.m. financiële instellingen en het verzekeringswezen 2
70 Verhuur en handel in onroerende goederen 6
71 Verhuur van machines en werktuigen zonder bedieningspersoneel en van overige roerende goederen 2
72 Informatica en aanverwante activiteiten 2
73 Speur- en ontwikkelingswerk 2
74 Overige zakelijke dienstverlening 99
75 Openbaar bestuur, algemene collectieve diensten en verplichte sociale verzekering 3
85 Gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening 1
90 Afvalwater- en afvalverzameling; straatreiniging 6
93 Overige diensten 2

Totaal 409
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Ontbrekende gegevens 
 
Private ondernemingen 
 
De totale geconsolideerde lijst bevat 550 bedrijven die werkzaam zijn in de watersector. 
Economische kengetallen van 410 bedrijven uit de watersector zijn afkomstig van 
bovenstaand vermelde bronnen en opgevraagd uit de Bel-First-DVD. Aangezien bepaalde 
kengetallen (o.a. omzet – 48% gegevens ontbreken;  tabel 3) ontbreken moeten deze 
gegevens geschat worden aan de hand van de bestaande gegevens. Het ontbreken van 
bepaalde gegevens in de Bel-First is eenvoudig te verklaren. Enerzijds moet opgemerkt 
worden dat het merendeel van deze bedrijven zonder omzetgegevens zelfstandigen en 
BVBA’s zijn voor wie geen wettelijke verplichting tot volledige financiële rapportering 
geldt, op voorwaarde dat de omzet kleiner is dan € 500.000. Anderzijds ontbreken in de 
Balanscentrale financiële gegevens van een aantal bedrijven, waarvan evenwel met 
zekerheid kan gesteld worden dat deze wel jaarrekeningsplichtig zijn. 

Tabel 3: Overzicht beschikbaarheid van gegevens uit Bel-First DVD (1999 – 2004) 

 

Economische Kengetallen (Bron: Bel-First 1999 - 2004) 
Absoluut (#) Relatief (%)

Naam Onderneming 410 100
Adres 410 100
BvD ID nummer 410 100
Datum van oprichting 410 100
Rechtsvorm 410 100
NACE-BEL Code 410 100
Aantal maanden boekjaar 410 100
Omzet 186 - 217 46 - 52
Toegevoegde Waarde 339 - 391 83 - 96
Resultaat Boekjaar 340 - 391 83 - 96
Cashflow 316 - 368 76 - 89
Eigen Vermogen 341 - 392 83 - 96
Netto Bedrijfskapitaal 342 - 392 83 - 96
Totaal Activa 342 - 392 83 - 96
Tewerkstelling 284 - 325 70 - 80
Current ratio 339 - 389 83 - 95
Solvency ratio 340 - 388 83 - 95
Profit margin 186 - 216 45 - 52
Bedrijfskosten 342 - 392 83 - 96
Handelsgoederen, grondstoffen & Hulpstukken, diensten & diverse goederen 342 - 392 83 - 96
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 342 - 392 83 - 96
Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, immateriële en materiële vaste activa 342 - 392 83 - 96
Aanschaffingen met inbegrip van immateriële vaste activa 31 - 47 8 - 12
Aanschaffingen met inbegrip van materiële vaste activa 215 - 316 53 - 77
Installaties machines & uitrusting 342 - 393 83 - 96
Meubilair & rollend materieel 342 - 393 83 - 96
Nieuwe materiële activa / Toegevoegde waarde 327 - 369 80 - 90
Nieuwe materiële activa / Materiële activa 307 - 349 75 - 86
Nettoresultaat / Omzet 180 - 210 44 - 51
Toegevoegde Waarde/ personeel 280 - 318 69 - 78
Afschrijvingen & Waardeverminderingen / Toegevoegde waarde 301 - 346 74 - 85
Gemiddeld aantal werknemers 342 - 392 83 - 96

Ingevulde Gegevens

 
 
 

14  



Ingeval voor een bepaald bedrijf geen gegevens beschikbaar zijn voor de omzet, maar 
wel voor de rest, wordt deze omzet geschat op basis van de toegevoegde waarde en de 
activiteit van de onderneming. Van de 410 bedrijven waarvan gegevens over de 
toegevoegde waarde beschikbaar zijn, zijn deze gegevens gebruikt voor het schatten van 
de omzet. Deze schatting gebeurt door een lineair verband te zoeken tussen 
tewerkstelling en omzet bij de 186 bedrijven (over 6 jaar) en dit te extrapoleren naar de 
gehele lijst van bedrijven. 
 
Overigens zijn aanpassingen vereist ingeval bedrijven een jaarrekening indienen van 
minder of meer dan 12 maanden. 
 
Publieke instellingen 
 
Het socio-economische belang van publieke organisaties zoals de “universiteiten & 
hogescholen en sommige laboratoria” wordt berekend op basis van de 
tewerkstellingsgraad. Verder wordt hun bijdrage tot de watersector op een kwalitatieve 
manier besproken aan de hand van secundaire bronnen en expertinterviews. Daarnaast 
wordt er nog bijdrage geleverd door de overheid. Omdat de overheid voor de meeste 
producten geen 'verkoopwaarde' (prijs) kan bepalen, kunnen we de productiewaarde van 
de overheid niet meten zoals bij de bedrijven. Hiervoor maken we de eenvoudige 
afspraak: netto toegevoegde waarde van de overheid = totaal van de 
ambtenarensalarissen. Voor de berekeningen in volgende hoofdstukken wordt een 
brutosalaris van € 50.000 gehanteerd (NBB) 
 
Correctie naar relatieve bijdrage 
 
Bij heel wat bedrijven en instellingen omvat de watersector slechts een gedeelte van de 
activiteit. Daarom is het belangrijk om een inzicht te verwerven in de specialisatiegraad, 
met name het relatieve belang van de watersector voor deze bedrijven. Deze informatie 
is gedeeltelijk in secundaire bronnen terug te vinden. De percentages over dit aandeel 
van de wateromzet worden geschat aan de hand van bekomen via een telefonische 
enquête. Tijdens deze telefonische enquête is ook navraag gedaan naar de exportratio 
(Wateromzet buiten Vlaanderen/Totale Wateromzet).  
 
Bij de telefonische enquête zijn de bedrijven gecategoriseerd naar de 8 subsectoren (zie 
blz. 13: “categorisatie”) en naar bedrijfsgrootte volgens het aantal werknemers ([< 50]; 
[50-200]; [>200]). Van elk van de 24 categorieën is ad random 15% opgebeld. De 
gemiddelde specialisatiegraad per categorie wordt geëxtrapoleerd naar de gehele 
populatie van bedrijven en kerngegevens (omzet, toegevoegde waarde, tewerkstelling en 
investeringen). In totaal zijn 61 bedrijven gecontacteerd. 
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3 Basiscondities Watersector in Vlaanderen 
 
Onderstaand hoofdstuk beschrijft de basiscondities van de watersector in Vlaanderen. 
Hierbij gaat de aandacht voornamelijk naar de vraag- en aanbodsfactoren die in de 
drink- en afvalwatersector inspelen. Daarnaast worden de algemene trends en trends op 
het vlak van technologie in dit hoofdstuk besproken. 

3.1 Vraag 

3.1.1 Watergebruik in Vlaanderen  

 
De analyse van het huidige watergebruik is gebaseerd op het meest recente beschikbare 
cijfermateriaal, met name voor het jaar 2003. Hierbij wordt een totaal watergebruik van 
755,1 miljoen m3

 per jaar vooropgesteld. In 2003 nemen de industrie en de huishoudens 
het overgrote deel van het watergebruik in Vlaanderen voor hun rekening, respectievelijk 
60 % en 35 %. De landbouw neemt slechts 5 % van het totale watergebruik op.  
 

3.1.1.1 Watergebruik per type water en per sector 

In de huidige verdeling van het watergebruik naargelang het type water, bedraagt het 
aandeel drinkwater de helft in het totale watergebruik, het aandeel oppervlaktewater 
ongeveer een kwart terwijl het aandeel grondwater ongeveer 17 % bedraagt. Het 
aandeel van hemelwater (35 miljoen m3

 per jaar) en ander water (bijvoorbeeld levering 
van ijsblokken, vrijgekomen water uit grondstoffen zoals suikerbieten, opnieuw 
aanwenden van afvalwater als grondstof, samen goed voor 14,2 miljoen m3

 per jaar) is 
vrij gering.  
 Voor drinkwater is het aandeel van de landbouw op het totale gebruik 

verwaarloosbaar, terwijl het aandeel van de sectoren industrie en huishoudens 
respectievelijk 40 % en 60 % bedragen.  

 Het gebruik van oppervlaktewater is bijna volledig toe te schrijven aan de sector 
industrie. Daarnaast gebruikt deze sector nog veel oppervlaktewater als koelwater 
(3.350 miljoen m³ in 2003).  

 Het gebruik van grondwater door de huishoudens is beperkt (15 %). Hier staat de 
industrie in voor 62 % van het gebruik terwijl de landbouw 23 % opneemt. 

16  

Fig. 3: Aandeel van elke type water in 
het totale watergebruik (MIRA-T, 
2003) 
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 Ongeveer 73 % van het gebruikte hemelwater kan aan de huishoudens toege-
schreven worden. De industrie gebruikt zo’n 25 %, terwijl de landbouw ongeveer 2 % 
van het totale hemelwatergebruik in Vlaanderen voor zijn rekening neemt. Het 
gebruik van hemelwater neemt de laatste jaren duidelijk toe.  

 
Het gebruik van water in de toekomst hangt van verschillende factoren af. Indien 
strengere besparingsmaatregelen ingevoerd worden, zal het watergebruik er helemaal 
anders uitzien. Ook maatschappelijke, technologische en klimatologische factoren hebben 
een sterk bepalende invloed. De meest logische evolutie van het watergebruik tot 2020 
wordt voorgesteld uit onderzoek uitgevoerd door Ecolas en WES voor AMINAL in 2000 en 
rekening houdend met haalbare economische randvoorwaarden, een politiek ver-
dedigbaar beleid en de betaalbaarheid van de technische reductiemogelijkheden. Volgens 
het meest aanneembare scenario daalt het totale watergebruik in Vlaanderen van 778,2 
miljoen m3 in 1998 naar 687 miljoen m3 in 2020 (zie tabel 4). Dit betekent een totale 
vermindering met ongeveer 11 %. Hierin daalt het aandeel van de sector industrie met 
13 % en van de landbouw met 23 %. De sector huishoudens daalt licht met 6,7 % 
(AMINAL, 2000)  
 

Tabel 4: Evolutie watergebruik in Vlaanderen 1999-2020, in miljoen m³ en in % (Bron: 
AMINAL, 2000)

1999 2010 2020 evolutie in %

landbouw 50,1 40 38,5 -23%
huishoudens 260,1 250,4 242,8 -7%
industrie 468 417,6 406,3 -13%

Totaal 778,2 708 687,6 -12%  
 
 

Menselijke activiteiten hebben het evenwicht van het waterhuishoudkundige systeem 
stelselmatig veranderd. Het overmatig onttrekken van grondwater en het capteren van 
oppervlaktewater voor drinkwatervoorziening, industrie en landbouw liggen mee aan de 
basis van problemen zoals verdroging. Met verdroging bedoelen we de verstoring van de 
waterinhoud en -cyclus van de grondwaterlagen, waterlopenstelsel en van de bodem 
door menselijke beïnvloeding. Hierdoor neemt de beschikbaarheid van water voor natuur 
en mens af. 
 

3.1.1.2 Watergebruik binnen de sector huishoudens 

 
De heffingendatabank, leidingwaterdatabank en een peiling naar het watergebruik bij 
1000 gezinnen vormen de basis voor de analyse en de prognose van het watergebruik in 
de sector huishoudens. Het totale drinkwatergebruik van de huishoudens in Vlaanderen 
bedraagt ongeveer 225 miljoen m³ in 1999. Sedert 1997 valt een dalende trend in het 
gebruik op. Mogelijke verklaringen hiervoor zijn het effect van de 
bewustwordingscampagnes omtrent rationeel watergebruik, een toenemend gebruik van 
hemelwater en de toepassing van waterbesparende maatregelen zoals 
spaardoucheknoppen, waterzuinige toiletten, thermostatische kranen.  
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Drinkwater maakt het grootste deel van het gebruik uit. Het gemiddelde gebruik per 
abonnee bedraagt ongeveer 101 m³ per jaar in 1999, wat overeenstemt met 277 liter 
per dag. Rekening houdend met een gemiddelde gezinsgrootte van 2,48 personen, komt 
dit neer op een gebruik van 112 liter drinkwater per inwoner (die aangesloten is op het 
drinkwaternet) per dag. Voor de aanwending van hemelwater en grondwater zijn in 1999 
veel minder gegevens voorhanden. Ongeveer 150.000 Vlaamse gezinnen beschikken niet 
over drinkwater en gebruiken samen jaarlijks ongeveer 15,8 miljoen m³ grondwater. 
Daarnaast nemen de Vlaamse huishoudens jaarlijks nog zo’n 19,3 miljoen m³ 
hemelwater op (AMINAL, 2000). 
 
Algemene prognose 
In 1999 bedraagt het totale watergebruik binnen de sector huishoudens 260,1 miljoen 
m3. Er wordt een lichte daling verwacht tot 250,4 miljoen m³ in 2010 en 242,8 miljoen 
m3

 in 2020 (zie onderstaande tabel 5). 
 
Prognose per watertype 
De belangrijkste elementen die het gebruik per watertype kunnen beïnvloeden, zijn het 
gevoerde beleid (verhoogde heffing op grond- en drinkwater en een subsidiëring van 
hemelwaterinstallaties), het aantal verbouwingen en nieuw gebouwde woningen. Door 
het inschatten van de impact van deze elementen wordt aangenomen dat het 
hemelwatergebruik aan belang zal winnen en dat het aandeel van het drink- en 
grondwatergebruik zal dalen.  

Tabel 5: Evolutie watergebruik van Vlaamse huishoudens 1999-2020, in miljoen  
m³ en in % (Bron: AMINAL, 2000) 

1999 2010 2020
drinkwater 225 20 3,7 1 85,4
grondwater 15,8 12,9 10,5
hemelwater 19,3 33,9 4 7

Totaal 26 0,1 250,5 242,9  
 
Verklarende factoren 
Het gemiddelde watergebruik per individu en per gebruiksdoel is afhankelijk van drie 
factoren : 

 Watergebruik per gebruiksdoel; 
 Relatief aandeel van de bevolking dat gebruik maakt van dit gebruiksdoel; 
 Aantal keren per dag dat dit gebruiksdoel aangewend wordt. 

 
Naast deze interne verklarende factoren spelen ook belangrijke externe factoren : 

 Beleidsmaatregelen  
Het voeren van een stimulerend beleid ten aanzien van zuinig watergebruik draagt 
bij tot een vermindering van het individueel gebruik. Dit stimulerend beleid kan 
bestaan uit campagnes, subsidieregelingen voor waterzuinige apparatuur, 
subsidies voor het plaatsen van hemelwaterputten bij renovatie, enz. 

 Evolutie van het inwonersaantal in Vlaanderen 
 De gezinsverdunning  
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Een toename van het aantal alleenstaanden en eenoudergezinnen leidt tot een 
verhoging van het watergebruik per persoon. Vermoedelijk zal het watergebruik 
hierdoor tot 2010 stijgen met een factor 1,02 en tot 2020 met een factor 1,03. 

 
Het gemiddelde inkomen per aangifte per gemeente, de economische groei en de prijs 
van het water hebben geen invloed op het watergebruik en worden bijgevolg niet als 
bepalende verklarende factoren beschouwd. 
 

3.1.1.3 Watergebruik binnen de Landbouwsector 

 
In 1999 gebruikt de landbouwsector in Vlaanderen ruim 50 miljoen m³ water. De 
glastuinbouw, de varkens- en de rundveesector zijn de belangrijkste gebruikers. Lokaal is 
ook de pluimveesector belangrijk. De landbouwsector spreekt vooral het grondwater aan. 
Zo’n 70 % van het totale watergebruik bestaat uit grondwater. Drinkwater (20 %) en 
hemelwater (9 %) volgen op ruime afstand. 
  
Het gemiddeld drinkwatergebruik daalt sterk bij alle subsectoren, maar is het sterkst in 
de glastuinbouw. De omgekeerde tendens doet zich voor bij het grondwatergebruik, 
maar deze stijging is volledig toe te schrijven aan een verhoogde aangifte van 
grondwaterwinningen. Het gemiddelde oppervlaktewatergebruik is het hoogst in de 
tuinbouwsector en neemt er nog steeds toe. Hemelwater wordt bijna uitsluitend in de 
glastuinbouw gebruikt.  
 
Prognose per watertype 
Vermoedelijk veranderen de vooropgestelde verhoudingen in de aard van het 
watergebruik in de toekomst niet substantieel. Hoogstens zal een geleidelijke afname van 
het grondwater optreden ten voordele van het drinkwatergebruik (drenkwater) of het 
hemelwater (beregening). Grondwater zal immers steeds belangrijk blijven bij 
hoogwaardige toepassingen van water in de landbouw. 
 
Verklarende factoren 
Voor de voorgestelde evoluties worden drie mogelijke verklarende variabelen aan : 

 Evolutie van het landbouwareaal en van het aantal dieren per subsector; 
 Evolutie van het specifieke watergebruik per oppervlakte-eenheid en per dier; 
 Evolutie van de prijs van de watertypes. 
  

Daarnaast beïnvloeden een aantal externe factoren het watergebruik binnen de sector : 
 Het gevoerde landbouw- en milieubeleid:  
 Door de nitraatrichtlijn en het MAP wordt de veestapel nu reeds afgebouwd. In de 

toekomst wordt een verdere inkrimping verwacht door de vermoedelijke 
uitbreiding van het areaal kwetsbare gebieden. Daarnaast kunnen ook 
ammoniakreductieplannen een belangrijke invloed hebben op de evoluties binnen 
de landbouwsector. 

 Toenemende mondialisering en liberalisering van de landbouw; 
 Ontwikkelingen op maatschappelijk vlak:  

consumentenvertrouwen daalt door de opeenvolgende voedselveiligheids-
crisissen. 
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 Ontwikkelingen op technologisch vlak:  
Door een productietoename per dier en per hectare kan het specifiek watergebruik 
eveneens stijgen. Daarnaast wordt gewerkt aan waterbesparende technologieën. 
Vermoedelijk zullen beide ontwikkelingen elkaar grotendeels opheffen. 

 Ontwikkelingen op het vlak van het dierenwelzijn; 
 Evolutie in de kostprijs van het water; 
 Evolutie van de klimatologische omstandigheden. 

 

3.1.1.4 Watergebruik binnen de industrie 

 
De sector industrie is ingedeeld in twaalf deelsectoren : mijnbouw, voeding, textiel, 
papier, raffinaderijen, chemie, metaal, energie, drinkwater, handel en diensten, openbare 
sector en varia. Het grootste deel van het industriële watergebruik is bestemd voor 
koelwater (87 % in 1991 en 88 % in 1998). De energiesector gebruikt de grootste 
hoeveelheden koelwater (2.500 miljoen m³), gevolgd door de chemische nijverheid (525 
miljoen m³) en de raffinage (190 miljoen m³). Dit koelwater is meestal oppervlaktewater 
en keert vrijwel volledig terug in de watercyclus. Daarom moeten een onderscheid 
gemaakt worden tussen koelwatergebruik en ander watergebruik. In figuur 4 is een 
overzicht gegeven van het watergebruik (excl. koelwater) in de verschillende sectoren in 
de industrie. 
 
Prognose watergebruik 
De algemene tendens voor Vlaanderen zet zich ook in de industrie door : het industriële 
watergebruik zal jaarlijks met zo’n 0,6 % afnemen en de totale daling zal in 2020 
ongeveer 13 % bedragen (468,3 miljoen m³ in 1999 – 406,4 miljoen m³ in 2020). Het 
koelwatergebruik daalt nog sterker: met 26,5 % (3.755 miljoen m³ – 2.776 miljoen m³). 
Deze daling situeert zich grotendeels in de sectoren chemie, voeding, mijnbouw en 
papier. 

Fig. 4: Evolutie watergebruik in industrie in 1999, 2010 en 2020, in miljoen m³ (Bron: 
AMINAL, 2002) 
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Verklarende factoren 
Bij de voorgestelde evoluties worden twee grote verklarende factoren aangewezen : 

 De economische evolutie;  
 Technische besparingsmogelijkheden. 

 
 

3.1.2 Kenmerken watersector aan de vraagzijde 

 
Een stagnerende markt voor de levering van drinkwater 

 
De vraag naar drinkwater stabiliseert en zal naar verwachting in de toekomst dalen. De 
redenen daarvoor zijn verscheiden en verschillen tussen de huishoudelijke en de 
industriële vraag. Voor wat de huishoudens betreft spelen zeker de volgende drie 
factoren een rol. Er zijn de huishoudapparaten die in vergelijking met vroeger zuiniger 
zijn in het waterverbruik. Dit geldt bijvoorbeeld voor was- en afwasmachines of 
douchekranen. Verder zijn er de campagnes die aanzetten tot een groter 
milieubewustzijn en een rationeler waterverbruik. Tenslotte moedigt de overheid het 
gebruik van hemelwater aan door bijvoorbeeld het subsidiëren van regenwaterputten. In 
nieuwbouwwoningen wordt steeds vaker een dubbel watercircuit aangelegd met naast 
het drinkwatercircuit ook een circuit voor huishoudwater, meestal hemelwater, dat kan 
gebruikt worden voor ondermeer het toilet, de wasmachine, de buitenkraan die gebruikt 
wordt voor het wassen van de auto of het sproeien van de tuin. Langs de kant van de 
industrie geldt dat meer en meer bedrijven overgaan tot het hergebruik van water. Voor 
sommige bedrijfsprocessen hoeft het benodigde water niet van drinkwaterkwaliteit te 
zijn. In die gevallen zijn er mogelijkheden om water te hergebruiken of water te 
gebruiken dat minder gefilterd is (grijs water). Deze trend houdt ook verband met de 
strenger wordende vereisten inzake het geloosde afvalwater. Wanneer de bedrijven hun 
afvalwater moeten zuiveren, gaan zij als een logische volgende stap steeds vaker 
onderzoeken of, mits eventueel bijkomende investeringen, het niet rendabel is om dit 
water opnieuw te gebruiken. 
 
Deze ontwikkeling van een stagnerende en naar de toekomst toe mogelijk krimpende 
markt, heeft zeker drie belangrijke gevolgen voor de drinkwaterbedrijven. Vooreerst 
impliceert deze ontwikkeling een dreigende overcapaciteit, in het bijzonder bij de 
maatschappijen die water toeleveren aan andere maatschappijen. Immers, de 
drinkwatermaatschappijen die naast de eigen productie ook water afnemen van andere 
maatschappijen, zullen bij een teruglopende vraag eerst de aankopen verminderen. 
Een tweede effect is dat de problematiek van de piekbelasting zal worden geaccentueerd. 
Wanneer bijvoorbeeld na een periode van droogte de regenwaterput komt droog te 
staan, zullen de huishoudens terug al het water afnemen van het leidingnet. Een derde 
effect is dat wanneer de industrie minder water gaat afnemen, de vaste kosten die 
gepaard gaan met de aanleg en het onderhoud van een toevoer- en distributienet 
moeten afgerekend worden op een kleiner verbruik. Dit kan belangrijke implicaties 
hebben omdat de industriële klanten per aansluiting veel meer water afnemen en zij 
bepalend zijn voor de dimensionering van het net (Steurs e.a., 2002).  
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Uitbesteding van het waterbeheer 

 
Een tweede trend, specifiek bij de industriële klanten, is de uitbesteding van het 
“waterbeheer”. Het zuiveren van het afvalwater, het eventueel hergebruik ervan of 
onderzoek naar de mogelijkheden voor het gebruik van grijs water behoren typisch niet 
tot de kernactiviteiten van een bedrijf. Vandaar dat een toenemende vraag bestaat naar 
“facility management” waarop de drinkwatermaatschappijen maar ook andere actoren, 
kunnen inspelen. De strenger wordende milieunormen zijn mee de aanleiding voor de 
ontwikkeling van deze nieuwe “markt”. Om aan de normen te voldoen moeten de 
bedrijven zuiveringsinstallaties laten bouwen hetgeen aanleiding geeft om de ganse 
organisatie met betrekking tot het waterbeheer in het bedrijf in overweging te nemen. 
De ontwikkeling van deze nieuwe markt leidt ook tot de oprichting van nieuwe 
ondernemingen in de sector “winning, zuivering en distributie van water”. Zo worden in 
de periode 1998-2000 in het Vlaamse Gewest acht ondernemingen, meer in het bijzonder 
(afval)waterzuiveringsbedrijven, opgericht (Steurs e.a., 2002).  
 
Groter klantenbewustzijn 
 
De klanten, huishoudelijke maar vooral industriële, worden veeleisender en verwachten 
een optimale dienstverlening tegen een minimale prijs: een duidelijke factuur, snelle 
interventies en een klantendienst die ook bereikbaar is buiten de kantooruren. Voor de 
aansluiting van de verschillende nutsvoorzieningen zou de klant liever terecht kunnen bij 
één enkele aanbieder dan bij verschillende aanbieders. Een gelijktijdige meteropname en 
één enkele factuur zijn andere voordelen voor de klant van een geïntegreerde 
nutsvoorziening (Steurs e.a., 2002). 
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3.2 Aanbod 

3.2.1 Afvalwaterzuivering in cijfers 

 
In 1992 startte VMM met het afvalwatermeetnet, dat zowel bedrijven als alle 
operationele publieke rioolwaterzuiveringsinstallaties (RWZI’s) bemonstert. Sinds de 
oprichting worden ongeveer 2000 bedrijven bemonsterd en is het aantal RWZI’s 
uitgebouwd van 106 tot 206.  
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Afvalwaterzuivering in cijfers 
 
De rioleringsgraad geeft aan hoeveel inwoners er in de riolering lozen ten opzichte 
van het totale aantal inwoners. Eind 2004 bedraagt de rioleringsgraad in Vlaanderen 86 
procent. Maar niet overal is riolering gepland. Riolering aanleggen naar afgelegen 
woningen zou onverantwoord duur zijn. In het verleden hebben gemeenten plannen 
opgemaakt waarin werd aangegeven waar er riolering zou worden aangelegd en waar 
niet. Daarom wordt ook het begrip uitvoeringsgraad gehanteerd.  
 
De uitvoeringsgraad geeft aan hoeveel inwoners al op de riolering kunnen lozen en 
hoeveel er nog moeten aangesloten worden volgens deze plannen. De uitvoeringsgraad 
geeft dus aan in welke mate gemeenten hun taken inzake de uitbouw van het 
rioleringsnet hebben uitgevoerd. In 2004 hadden alle gemeenten samen gemiddeld een 
uitvoeringsgraad van 91 procent. 
 
De collectieve zuiveringsgraad geeft aan in welke mate het afvalwater dit nu al in 
de riolering terechtkomt via rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) gezuiverd wordt. Op 
1 januari 2005 was dit goed voor 63%. Maar niet overal is er collectieve zuivering via 
de rioolwaterzuiveringsinstallatie gepland. Op zijn beurt maakt het gewest plannen op 
waarin wordt aangegeven welke riolen collectief op een RWZI zullen worden gezuiverd.  
 
De aansluitingsgraad is de verhouding tussen het aantal inwoners dat via een 
riolering is aangesloten op een RWZI tegenover het totale aantal inwoners dat volgens 
de plannen via een riolering op het RWZI zal aangesloten worden. De aansluitingsgraad 
geeft dus aan in welke mate het Gewest zijn taken al heeft uitgevoerd. De 
aansluitingsgraad voor Vlaanderen bedraagt momenteel 78%. 

3.2.2 Evolutie Industriële Lozingen 

 
 
In onderstaande figuren (5 t.e.m 8) worden de geloosde vrachten van de afgelopen 12 
jaar getoond van het biochemisch zuurstofverbruik (BVZ), het chemisch zuurstofverbruik 
(CVZ), stikstof en fosfor.  
 
De dalende trend van de industriële emissies wordt bevestigd. De daling van de 
vuilvracht is het gevolg van een toenemende zuivering op bedrijfsniveau.  
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Figuur 5 toont de evolutie van de emissies tussen 1992 en 2004 voor de verschillende 
parameters en het aandeel van elke sector hierin. De groepering per sector gebeurt in de 
rapporterings-databank, waar elke puntlozing wordt ingedeeld volgens de activiteit die de 
emissie naar water veroorzaakt. Activiteiten uit de sectoren chemie, voeding, textiel en 
papier vertegenwoordigen samen meer dan 80% van de vuilvracht voor de verschillende 
parameters. De grootste reductie is gerealiseerd in de textielindustrie (66%), terwijl in 
de papierindustrie geen vermindering plaatsvond. 
 

Fig. 5: Evolutie van de industriële lozingen tussen 1992 en 2004, in ton biochemisch 
zuurstofverbruik (BVZ) (Bron: VMM, 2005) 
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CVZ-Lozingen tussen 1992 en 2004 (Bron: VMM, 2005)
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Fig. 6: Evolutie van de industriële lozingen tussen 1992 en 2004, in ton chemisch 
zuurstofverbruik (CVZ) (Bron: VMM, 2005) 
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3.2.3 Kenmerken Watersector aan de aanbodzijde 

 
Stijgende kosten 
 
Terwijl de prijzen gereguleerd zijn en slechts na goedkeuring van een dossier kunnen 
worden aangepast, worden de drinkwatermaatschappijen geconfronteerd met stijgende 
kosten. Hiervoor kunnen verschillende oorzaken worden aangehaald. Zo is de 
overschakeling van grondwater naar oppervlaktewaterwinning. Om de 
drinkwaterbedrijven ertoe aan te zetten minder grondwater te gebruiken en zo de 
verdroging tegen te gaan werd een grondwaterheffing ingevoerd. Tevens zullen 
bestaande grondwaterwinningen in de toekomst mogelijk niet meer gebruikt kunnen 

Fig. 8: Evolutie van de industriële lozingen tussen 1992 en 2004, in ton Fosfor (P) 
(Bron: VMM, 2005) 
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Fig. 7: Evolutie van de industriële lozingen tussen 1992 en 2004, in ton Stikstof (N) 
(Bron: VMM, 2005) 
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worden omdat de vergunningen voor drinkwaterproductie niet automatisch meer 
vernieuwd worden (bijv. in natuur- of landbouwgebieden). Daar oppervlaktewater meer 
zuivering vergt dan grondwater voordat het voldoet aan de eisen van drinkwater, brengt 
dit extra kosten met zich mee (Steurs e.a., 2002). 
 
Die kosten moeten afgerekend worden op een kleiner wordend verbruik, ook omwille van 
de invoering van de gratis levering van 15 m³ per gedomicilieerde. De stijging van de 
kosten van de drinkwatermaatschappijen wordt ook veroorzaakt door de duurdere 
kostprijs voor de zuivering van het water, zowel grondwater als oppervlaktewater, door 
de toenemende vervuiling van het water met pesticiden en nitraten. De strengere 
milieunormen impliceren ook stijgende uitgaven voor de uitrusting en certificering van 
labo’s (Steurs e.a., 2002). 
 
Technologische ontwikkelingen 
 
De laatste jaren hebben zich belangrijke evoluties voorgedaan op technologisch vlak met 
in het bijzonder de introductie van membraanfiltertechnieken. Deze technieken zijn beter 
te gebruiken voor kleinschaligere, decentrale projecten. Dit kan belangrijke gevolgen 
hebben. Tot op heden zijn zuiveringsinstallaties immers zo kapitaalsintensief dat deze 
alleen centraal geplaatst kunnen worden. Kunnen deze installaties decentraal geplaatst 
worden, dan krijgen de drinkwatermaatschappijen meer mogelijkheden. 
 
Dit brengt zowel voor- als nadelen mee. Aan de ene kant kunnen de 
drinkwatermaatschappijen op een kleinschaligere manier werken zodat er minder snel 
sprake van overcapaciteit zal zijn. Aan de andere kant kunnen (industriële) afnemers in 
enkele gevallen nu ook zelf hun waterexploitatie verzorgen (of laten verzorgen door 
private bedrijven). Dit betekent voor de waterleidingbedrijven eventueel minder 
afnemers, waardoor de overcapaciteit weer kan toenemen. Als deze technieken nog 
verder ontwikkeld worden, zou het zelfs mogelijk zijn dat mensen aan de eigen kraan het 
water filteren. Dit zou verschillende voordelen met zich mee kunnen brengen. Water kan 
dan over een grotere afstand vervoerd worden. Dit betekent dan ook dat “common 
carriage” mogelijk zou worden, hetgeen wil zeggen dat meerdere leveranciers kunnen 
gebruik maken van één en hetzelfde netwerk. Een belangrijk nadeel van deze 
behandelingstechniek is evenwel de sterke concentratie van de uit het water verwijderde 
stoffen in het effluent waarvan de lozing in het oppervlaktewater vergunningsplichtig is. 
De meeste voorbeelden in België en Nederland van installaties bevinden zich in de 
kustzone met effluentlozing in zee of in een brakke waterloop (Steurs e.a., 2002).. 
 
Meer aandacht voor de klant 
 
Traditioneel namen de drinkwatermaatschappijen drinkwater als uitgangspunt bij de 
bedrijfsvoering. Mede omwille van het groter klantenbewustzijn en in navolging van wat 
in andere nutsectoren al eerder gebeurde, wordt echter meer en meer de klant als 
uitgangspunt genomen. Zo worden bijvoorbeeld servicegaranties opgesteld, kan de 
meteropname via de telefoon of het web verlopen en/of wordt de klantendienst langer 
bereikbaar door het opzetten van een customer care center. De ruimere aandacht voor 
de klant maakt van de drinkwatermaatschappijen dan ook steeds meer een leverancier 
van diensten dan wel van een product (Steurs e.a., 2002). 
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3.3 Belangrijke algemene trends 

 
Waterstress 
In 2025 wordt verwacht dat 3 miljard mensen zullen leven in gebieden waar sprake is 
van zogenoemde waterstress. Dit zijn er 2,5 miljard meer dan op dit moment. Met 
waterstress wordt de situatie bedoeld waarbij de onttrekking van water voor alle 
belangrijke functies (consumptie, koelwater, industrieel water, irrigatie) tegelijkertijd 
meer is dan de wateraanvoer in hetzelfde gebied. Feitelijk is de onttrekking van het 
water groter dan wat de waterbronnen, neerslag, aanvoer door rivieren en grondwater 
kunnen leveren. De groeiverwachtingen rond waterstress illustreren de noodzaak tot 
ingrijpen. Anders is een catastrofe niet te voorkomen (NWP, 2005). 
 
De agrarische sector is de grootste wateronttrekker ter wereld met een aandeel in de 
totale wateronttrekking van 70%. De industrie komt met 22% op de tweede plaats 
(exclusief koelwater). Slechts 8% van de onttrekking van water komt voor rekening van 
huishoudens.De aanvoer van industrie- en consumptiewater wordt als bijzonder 
inefficiënt beschouwd. Gezien de verwachtingen rond waterschaarste moet de aanvoer 
efficiënter worden. De grootste eindgebruiker, de agrarische sector, is wel efficiënt in de 
voorziening, niettegenstaande ruimte voor verbetering nog steeds aanwezig is (tot 90-
95%) (NWP, 2005). 

Tabel 6: Geschatte wateronttrekking en waterverbruik in 2025, in km³ (Bron: World 
Water Vision 2000) 
 

Eindgebruiker Waterontrekking Waterverbruik

Agrarische Sector 2.650                             1.900                          
Industrie 800                                100                            
Huishoudens 500                                100                            

Totaal 3.950                           2.100                        
 
In België is nog geen sprake van generieke waterstress gerekend naar de hoeveelheid 
water, maar op sommige plaatsen en voor bepaalde seizoenen dreigt dit al wel voor wat 
betreft de kwaliteit van het water.  
 
Overeenstemming over oplossingen 
Zo langzamerhand lijken internationale experts, investeerders en overheden 
overeenstemming te bereiken over de minimummaatregelen die genomen moeten  
worden om de toekomstige waterschaarste te bestrijden. Deze maatregelen omvatten: 

 Inschakeling van alle sleutelfiguren op het gebied van waterbeheer; 
 Full cost pricing (investerings-, operationele en vervangingskosten 

doorberekenen aan de gebruiker, evenals het weer schoon toeleveren van het 
afvalwater aan het natuurlijke watersysteem) voor alle diensten op 
watergebied; 

 Vergroting openbare/publieke financiering van research en innovatie; 
 Samenwerking op het gebied van beheer en beheersing van internationale 

watervoorraden; 
 Een enorme toename van investeringen in water. 
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Toenemende investeringen 
De komende 10 à 20 jaar zal sprake zijn van steeds harder groeiende investeringen, met 
name in de minder ontwikkelde landen, die ook wel de opkomende markten worden 
genoemd. Deze landen worden gekenmerkt door een hoge bevolkingsgroei, de trek van 
het platteland naar de steden en een snelle industrialisatie. Deze veroorzaken een sterke 
toename van de vraag naar investeringen in water. De wereld moet de volgende 
uitdaging aangaan: garandeer een voldoende aanbod van schoon water tegen de 
achtergrond van een groeiende wereldbevolking, landbouw en industrie, en zorg 
tegelijkertijd voor een gezond en veilig milieu. De uitdaging is enorm, gezien het feit dat 
in sommige gebieden de verwerking van afvalwater pas in de kinderschoenen staat 
(NWP, 2005). 
 
Teneinde een goede drinkwatervoorziening en sanitatie voor iedereen te bewerkstelligen, 
zullen de investeringen in drink- en afvalwater (zie de posten ‘milieu en industrie’ en 
‘(drinkwater)voorziening en sanitatie’  in onderstaande tabel) geleidelijk moeten 
toenemen van circa € 36 miljard per jaar in 2000 tot € 125 miljard per jaar in de periode 
2010 tot 2025 (World Water Vision, Making water everybody’s business, 2000). Deze 
cijfers zijn gebaseerd op de behoefte aan nieuwe waterinfrastructuur. Het onderhoud, de 
verbouwing en vernieuwing van bestaande werken en systemen zijn in deze berekening 
niet meegenomen. Er is dus sprake van een zeer conservatieve schatting (NWP, 2005). 
 
Toenemend belang van waterbeheer 
Om de investeringsstromen in goede banen te leiden is een goed waterbeheer 
onontbeerlijk. Hiervoor is de monitoring van de waterkwaliteit en -hoeveelheid, en van de 
kwaliteit van waterbronnen en ecosystemen nodig. Zonder die monitorsystemen kunnen 
de gewenste maatregelen niet genomen worden. Verder moet het watermanagement 
dermate sterk zijn dat de know-how verder ontwikkeld wordt, de schaarse middelen 
beter verdeeld worden middels “demand-management” en de sleutelfiguren op 
watergebied ingeschakeld worden. Daarnaast moet het management ervoor zorgen dat 
financiële middelen worden aangetrokken (NWP, 2005). 
 
Hoogste groei in afvalwater en industrieel water 
Naast de groei van de algemene investeringen in absolute getallen tonen dezelfde 
voorspellingen een aanzienlijke verschuiving van het aandeel van investeringen in de 
agrarische sector in de richting van drink- en afvalwater. In absolute getallen blijven de 
investeringen voor de agrarische sector min of meer constant op € 25 miljard per jaar, 
maar de investeringen in ‘milieu en industrie’ en in ‘(drinkwater)voorziening en sanitatie’ 
nemen sterk toe, waardoor ook de bijbehorende aandelen toenemen (zie tabel 7) (NWP, 
2005). 
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Tabel 7: Investeringen in de wereldwijde watermarkt, in miljard euro (Bron: World 
Water Vision 2000) 
 

2000 2005 2000 2005
Agrarische sectoren 27 

 
Toenemend belang van de private sector 
Gezien de benodigde investeringen op watergebied, wordt de rol van de private sector 
voor zowel kleine als grote spelers belangrijker. Feitelijk is de rol van de private sector 
zelfs cruciaal. 
 
Verwacht wordt dat het aandeel van de internationale private sector in de totale 
investeringen zal groeien van 4% tot ongeveer 26% en dat het aandeel van de lokale 
private sector zal groeien van 19% tot 50%. Dit betekent dat de totale private sector 
76% van alle investeringen voor zijn rekening gaat nemen in het jaar 2025. Het aandeel 
van de overheden in de investeringen zal naar verwachting teruglopen van 65% in 2000 
tot 17% in 2025 en het aandeel van donoren zal teruglopen van 12% in 2000 tot 7% in 
2025. Of dit werkelijk gaat gebeuren is vooral afhankelijk van de rol van de overheden. 
De overheden moeten de voorwaarden scheppen waaronder de private sector zich in 
deze richting kan ontplooien. In Latijns-Amerika lijken die voorwaarden al deels te 
worden ingevuld. Azië vertoont daarentegen weinig vooruitgang op dit vlak. De private 
sector financiert een aanzienlijk deel van de investeringen vanuit de cashflow (NWP, 
2005). 
 
De huidige expansiebeweging binnen de waterindustrie is mede mogelijk gemaakt door 
de privatisering en deregulering van de watermarkt. In steeds meer landen wordt de 
private sector ingeschakeld voor de drinkwatervoorziening. Dit is niet alleen het geval in 
sommige Europese landen (Frankrijk, Verenigd Koninkrijk), maar ook in vele 
ontwikkelingslanden. 
 
Vaak gebeurt dit dan via publiek-private samenwerking, waarbij een private onderneming 
de operationele activiteiten in concessie uitvoert. Deze private betrokkenheid wordt in 
toenemende mate nodig omwille van de nieuwe hoogtechnologische 
waterbehandelingssystemen die hoge investeringen vereisen, die de lokale overheden 
vaak niet alleen kunnen financieren. In 2000 was wereldwijd slechts 10% van het 
watermanagement in particuliere handen, maar verwacht wordt dat dit percentage de 
komende jaren sterk zal toenemen. Daarnaast wordt ook vastgesteld dat industriële 
ondernemingen, o.m. uit de voedings- en farmaceutische industrie, die behoefte hebben 
aan zuiver water, dit werk uitbesteden aan gespecialiseerde bedrijven, die bijv. water 
demineraliseren voor de industrie. De contracten zijn typisch kort van duur (3-5 jaar). 
Ook in dit segment worden de laatste jaren veel private ondernemingen opgericht om 
aan deze behoefte tegemoet te komen (NWP, 2005). 

                25               43% 17%
Milieu en industrie (afvalwater, waterkwaliteit) 11                 63               17% 42%
(Drink)watervoorziening en sanitatie 25                 62               40% 41%

Totaal 63                        150  100% 100%

Absoluut (in miljard euro) Relatief ( in %)
Investeringen
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Tabel 8: Financieringsbronnen voor investeringen in de totale watersector, in miljard 
euro en in % (Bron: World Water Vision 2000) 

2000 2005 2000 2005

Publieke sector 40                25                64% 17%
Lokale private sector 11                 75               18% 50%
Internationale private sector 3                   40               5% 26%
Internationale donoren (Wereldbank, etc.) 8                   10               13% 7%

Totaal 62              150            100% 100%

Relatief ( in %)Absoluut (in miljard euro)
Financieringbronnen

 
Dat de private sector steeds belangrijker wordt, komt naar voor in de laatste gegevens 
die in Masons Water Yearbook 2004-2005 zijn opgenomen. In 2004 wordt 9% van de 
totale wereldbevolking bediend door de private sector. Voor 2015 wordt dit percentage 
geschat op 16%. 
 
Marktwerking 
Door het toenemende belang van private partijen op de markt, zullen de 
marktverhoudingen aanzienlijk gaan veranderen. Er zal veel meer concurrentie ontstaan. 
Hoewel verwacht wordt dat full cost pricing belangrijker wordt, zal er druk uitgeoefend 
worden om de prijzen zo laag mogelijk te houden en de diensten zo efficiënt mogelijk uit 
te voeren. Verwacht wordt dat onafhankelijke inspecteurs (National Regulators) ervoor 
gaan waken dat er geen grove winsten op de aanvoer en de zuivering van water zullen 
worden gegenereerd. 
 
De wereldwatermarkt zal getransformeerd worden van een markt die overheerst wordt 
door overheden en donoren naar een markt waarin het private bedrijfsleven een 
belangrijkere rol gaat spelen. Dit betekent dat ook de regels en de verhoudingen 
aanzienlijk aangepast worden. Bedrijven afkomstig uit landen waar al sprake is van 
concurrentie op de watermarkt zoals Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, Spanje en delen 
van de Verenigde Staten hebben een voorsprong op bedrijven die op de thuismarkt geen 
concurrentie hebben (NWP, 2005). 
 
Trends richting schaalvergroting 
Omdat bij internationale aanbestedingen een grote schaal vaak in het voordeel is, 
streven de grotere waterspelers naar een grotere schaal. De schaalvergroting binnen de 
waterindustrie wordt mede verklaard doordat de groeimogelijkheden via de  
drinkwaterdistributie alleen beperkt zijn. Het verbruik vertoont integendeel een 
stagnerende tot dalende trend. Enkel door de activiteiten uit te breiden kunnen 
waterbedrijven blijven groeien. Dit gebeurt door de activiteiten geografisch te verruimen, 
maar ook door een uitbreiding van hun scope (NWP, 2005). 
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3.3.1 Trends in drinkwatervoorziening 

 

3.3.1.1 Internationale trends 

 
Groei in grote verstedelijkte gebieden in Noord-Amerika, Azië, Latijns-Amerika 
en Afrika 
De markt voor drinkwater wordt bepaald door de ontwikkeling van de bevolkingsomvang 
en de ontwikkeling van de economische activiteiten. Schattingen laten zien dat in 2025 
bijna 3 miljard mensen worden getroffen door waterschaarste. De vraag naar veilig en 
gezond drinkwater zal blijven groeien gezien het feit dat verwacht wordt dat de 
wereldbevolking tot 2025 zal toenemen met 1,5 miljard mensen. Verwacht wordt dat tot 
2025 sprake zal zijn van een grote migratie van de bevolking van het platteland naar de 
stad. Deze twee ontwikkelingen noodzaken tot een grote toename van de investeringen 
in de watervoorziening in de grote, steeds maar groeiende verstedelijkte gebieden. 
Verwacht wordt dat met name in Azië, Latijns-Amerika en Afrika de bevolking sterk zal 
toenemen en daarmee ook het groeipotentieel. Daarnaast stijgt het gebruik per hoofd 
van de bevolking en zullen de tarieven moeten worden aangepast volgens het full-
costpricing principe. Dit in tegenstelling tot Europa, waar eerder sprake zal zijn van een 
afnemende bevolking dan van bevolkingsgroei, maar in de nieuwe leden van de EU is 
voorlopig nog een grote inhaalslag nodig (NWP, 2005). 
 
Publiek-private oplossingen 
In de afgelopen periode zijn de grote internationale operators weinig succesvol geweest 
met concessies van nationale en gemeentelijke overheden voor het leveren van 
drinkwater- en afvalwaterdiensten op basis van een BOT3. Operators konden niet aan de 
contractuele verwachtingen voldoen en overheden hielden zich niet aan de gemaakte 
afspraken inzake prestaties en tariefverhogingen. Er zijn weinig operators overgebleven 
die vooraf grote investeringen willen doen in het verbeteren van de water services die 
zich pas na een lange tijd laten uitbetalen met veel onzekerheden. Er is een behoefte 
ontstaan aan nieuwe modellen en varianten van het Nederlandse model ‘Public owned, 
Private business’. Nederlandse ervaringen kunnen daarbij van dienst zijn. In Nederland 
zijn de drinkwaterbedrijven zelfstandige overheids nv’s waarvan de aandelen in handen 
zijn van lokale overheden. Publiek private samenwerking kan meerdere vormen 
aannemen, die bepaald worden door de mate waarin het eigendom en het beheer van 
een utiliteitsbedrijf wordt verdeeld tussen de overheid en private partijen. De volgende 
samenwerkingsvormen bestaan in toenemende mate van betrokkenheid van de private 
sector: service contract, management contract, lease contract, BOT, BOOT3, concessie. 
Het gaat erom het beste van twee werelden te combineren: eigendom van de dure 
infrastructuur bij de overheid die goedkoop kapitaal kan lenen en operationeel beheer 
volgens de commerciële en bedrijfsmatige regels van de private sector (NWP, 2005) 
(NWP, 2005). 
 

                                          
3 BO(O)T: Build, Own, (Operate), Transfer 
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Schaalvergroting leidt tot grotere projecten 
Gevolg van de verstedelijking is dat de watervoorziening in die gebieden grootschaliger 
wordt. Dit betekent dat de minimum projectomvang steeds groter wordt. Dit betekent 
dat dit soort projecten alleen nog maar door financieel sterke consortia kunnen worden 
aangepakt. Dat behoeft niet altijd een operator te zijn, maar kan ook bestaan uit een 
cluster van gespecialiseerde bedrijven (niche-spelers) met één financieel krachtige 
partner. 
 
Goede kansen voor particuliere sector in stedelijke (drink)watervoorziening 
De noodzaak van verbetering en uitbreiding van de watervoorzieningssystemen en een 
intensivering van watermanagement gericht op meer efficiency in de stedelijke gebieden, 
biedt grote kansen voor de particuliere watersector. Dit is van toepassing op zowel de 
westerse wereld als de rest van de wereld. Met name in de ontwikkelende landen is het 
van belang dat particuliere bedrijven met een goede naam instappen in de 
watertechnologie. Dit is namelijk een belangrijke voorwaarde voor het aantrekken van 
kapitaal. Overigens moet dit ook leiden tot full-cost pricing, anders stappen deze 
bedrijven niet in. 
 
Waarschijnlijk trekt de (drink)watervoorziening eerder particuliere investeerders aan dan 
de afvalwaterbehandeling omdat de economische waarde van wateraanvoer direct 
zichtbaar is en de meeste gebruikers wel voor goed en gezond drinkwater willen betalen. 
Verwacht wordt dat 70% van de toekomstige financiering door de particuliere sector 
wordt gedaan. Grote, financieel sterke consortia zullen concessies op lange termijn in de 
verstedelijkte gebieden willen afsluiten. Op deze manier proberen de bedrijfsrisico’s voor 
de totaalperiode van 25-30 jaar te beheersen. De concessiehouder en de regulator 
hebben de taak toe te zien op de goede performances van het bedrijf en de waterprijzen 
voor de gebruikers aanvaardbaar te houden (NWP, 2005). 
 
Kansen: Outsourcing 
De trend naar full-cost pricing veroorzaakt een andere trend in de industrie: outsourcing. 
Als gevolg van de trend naar full-cost pricing zullen de watertarieven stijgen. De kans 
bestaat dat om deze reden de industrie haar eigen watervoorziening ter hand gaat 
nemen en mogelijk gaat recyclen. Dit laatst gebeurt vaak in combinatie met 
afvalwaterzuivering. Dit schept kansen voor aanbieders van gesloten watersystemen. Op 
dit gebied is in de Verenigde Staten grote vooruitgang geboekt. In de Verenigde Staten 
wordt namelijk in de meeste gevallen al gewerkt met full-cost pricing. Ook is deze 
ontwikkeling zichtbaar in de ontwikkelingslanden waar zich waterstress voordoet. Ook 
daar recycleert de industrie het eigen water. De grote internationale operators hebben 
zich in de afgelopen drie jaren meer afgewend van de communale voorzieningen en 
vooral contracten met de industrie afgesloten (NWP, 2005). 
 

3.3.1.2 Technologietrends 

 
Drinkwater wordt in het algemeen geleverd zonder chloordesinfectie, die is vervangen 
door ozonisatie, UV of andere technieken, wat in hoge mate bijdraagt aan de 
kwaliteitsbeleving van het product drinkwater. Het drinkwater vrij van organische 
micro's, nitraat en andere componenten die soms in de grondstof aanwezig kunnen zijn. 
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De waterbedrijven realiseren zich dat de kwaliteit van de bronnen voor het drinkwater 
permanent onder druk staat. Deze bronnen bevinden zich immers in een omgeving waar 
geleefd en gewerkt wordt. Er dient veel aandacht besteed te worden aan het voorkomen 
dat de bronnen vervuild worden. Op dit punt past de implementatie van de Europese 
Kaderrichtlijn 'Water' in het tijdsbeeld. De implementatie van deze richtlijn biedt mede 
aanvullende mogelijkheden om besmetting van de bronnen te voorkomen. 
 
De ontwikkeling van technieken als membraanfiltratie, UV en geavanceerde oxidatie 
heeft de hoogste aandacht. Dit wordt ingeleid door de steeds hogere eisen die worden 
gesteld aan microbiologische veiligheid en de discussie rondom endocriene stoffen in het 
milieu. In gebieden waar de beschikbaarheid van water tekortschiet, worden concepten 
ontwikkeld om water meerdere malen te gebruiken voor diverse toepassingen. Ontzilting 
van brak en zout water heeft een hoge groeipotentie mits de kostprijs van het 
geproduceerde water daalt en problemen met de overblijvende reststoffen (brine) 
kunnen worden opgelost. Volgens Frost & Sullivan is de markt voor ontzilting in het 
Midden-Oosten, Noord-Afrika en Europa goed voor een omvang van € 1,3 miljard (1999). 
De markt wordt beheerst door bedrijven die al langer in ontzilting actief zijn. 
 

3.3.2 Trends in afvalwaterbehandeling 

3.3.2.1 Internatonale trends 

 
Sterke groei van de hoeveelheid afvalwater in de opkomende markten 
De afvalwatermarkt heeft een sterk groeipotentieel. Er zijn veel investeringen nodig om 
de groeiende hoeveelheid afvalwater vooral in de opkomende markten (China, Brazilië, 
India en Indonesië) te kunnen verwerken. Overigens zijn ook in Europa en in de 
Verenigde Staten veel investeringen op dit gebied nodig. In de opkomende markten is 
sprake van een sterke migratie naar de stedelijke gebieden en een sterke industriële 
groei. Daarnaast is sprake van een snel groeiende bevolking. Dit alles legt een druk op 
de volksgezondheid en het behoud van ecosystemen. Dit alles samen noodzaakt tot grote 
inspanningen om efficiënte en effectieve afvalwaterbehandeling te ontwikkelen. De 
afvalwaterbehandeling blijft in belangrijke mate achter bij drinkwatervoorziening. Het 
Masons WaterYearbook 2004-2005 geeft aan dat 82% van de totale wereldbevolking 
toegang heeft tot veilig drinkwater en dat 61% van de wereldbevolking toegang heeft tot 
sanitaire voorzieningen. Zie ook hoofdstuk 3, tabel 1. Dit wil zeggen dat het meeste 
huishoudelijke afvalwater de steden en dorpen onbewerkt verlaat en vervuild terugkeert 
in de waterketen. Bij het industriële afvalwater is de zaak nog zorgelijker. In een land als 
China wordt veel industrieel afvalwater onbehandeld geloosd (NWP, 2005). 
 
Goede kansen voor de industriële markt 
Waarschijnlijk zullen de meeste middelen toevloeien naar de behandeling van industrieel 
afvalwater. De belasting van het milieu door het lozen van onbehandeld afvalwater door 
de industrie is groot in de meeste landen in transitie en de ontwikkelingslanden. Voor de 
overheid in die landen ligt het vaak meer voor de hand de industrie te houden aan de 
naleving van de wetgeving dan te komen tot eigen investeringen voor het zuiveren van 
communaal afvalwater. De zaak is anders in de landen die zojuist zijn toegetreden tot de 
EU of gaan toetreden in de komende jaren. Voor deze landen worden de EU-richtlijnen 
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inzake waterkwaliteit van toepassing, die ook gelden voor de huidige 15 lidstaten. Verder 
vereist de behandeling van industrieel afvalwater modernere en kostbaarder technologie 
dan de behandeling van huishoudelijk afvalwater. Uiteindelijk hoeven uit huishoudelijk 
afvalwater in de meeste gevallen geen zware metalen en giftige chemicaliën te worden 
verwijderd (NWP, 2005). 
 
Hoge toekomstige groeipotentie: hergebruik 
Een andere, sterk in belang groeiende factor is waterstress. In de volgende tientallen 
jaren zal waterstress het leven van zo’n drie miljard mensen sterk beïnvloeden. Het 
belang van demand management en hergebruik van water wordt hierdoor onderstreept. 
Met name de agrarische sector (irrigatie) zou een belangrijke hergebruiker van water 
kunnen worden. Het hergebruik van water voor drinkwater kan op psychologische 
weerstanden stuiten vanwege cultuur en tradities in de samenleving. 
 
Vrije markt 
Omdat de industriële sector een belangrijke klant voor afvalwaterbehandeling is en in de 
toekomst nog belangrijker wordt, ligt het in de lijn der verwachtingen dat de 
marktomstandigheden zich keren in de richting van de private sector. Dit betekent dat 
efficiency, kwaliteit en kosten geïnduceerde technische innovaties een belangrijke rol 
gaan spelen in de afvalwaterbehandelingsmarkt. In dit verband wordt de uitbesteding 
van het management van de watercyclus door de industrie (inclusief aanvoer, 
behandeling en hergebruik) een belangrijke trend. 
 
De milieuregelgeving bepaalt de markt 
De vraag zal vooral worden beïnvloed door de overheidsregelgeving op het gebied van 
toegestane vervuilingsniveaus. De vraag naar hergebruik zal steeds verder toenemen 
omdat land voor land de regels rondom vervuiling steeds strenger worden. 
 
In de westerse landen wordt kwaliteit steeds belangrijker 
De gewenste dienstverlening varieert per land. In de ontwikkelde landen waar de 
industrie onderwerp is van zeer strenge regelgeving en de industrie ook onderwerp is van 
de publiek opinie rond milieu en waar genoeg middelen zijn om de natuur actief te 
beschermen, vormen kwaliteit en technologie de belangrijkste concurrentiemiddelen. In 
dit soort landen is de technologische innovatie gericht op het behalen van de hoogst 
mogelijke kwaliteit. De leveranciers moeten in staat zijn om hightech oplossingen te 
ontwerpen en te implementeren en dit alles tegen een concurrerende prijs. Het liefst 
moet alles turn-key aangeleverd worden. Financiën en managementcapaciteit zijn 
meestal van ondergeschikte orde omdat de lokale industrie en overheid hier meestal 
geen tekort aan hebben. Overigens is ook in de westerse ontwikkelde gebieden een trend 
zichtbaar waarbij de industrie het watermanagement aan het uitbesteden is (NWP, 
2005). 
 
Aandacht voor management en financiering in ontwikkelingslanden 
In ontwikkelingslanden en de opkomende economieën zijn zowel financiering als 
managementcapaciteit beperkt. Het is dus van belang dat beide gelijk met technische 
capaciteit ingebracht worden. Aanbieders die de hele range van ontwerp tot 
implementatie en financiering tot management aan kunnen bieden, hebben een sterk 
concurrentieel voordeel. De technische innovatie moet met name gefocusseerd zijn op 
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lage-kostenoplossingen: low budget onderhoud omdat de wil en capaciteit om hier voor 
te betalen laag is. Om deze reden mislukken veel nieuwe projecten die gefinancierd zijn 
door internationale donoren. Deze systemen opereren vaak tegen hoge kosten (NWP, 
2005). 
 
Fondsverwerving in derde wereld vaak een probleem 
De vraag is wie er van plan zijn om de afvalwaterbehandeling te financieren. De 
financiering van drinkwater is minder een probleem omdat drinkwater verkocht kan 
worden. Voor afvalwaterbehandeling moet belasting worden geheven. Dit betekent dat 
investeerders afhankelijk zijn van lokale autoriteiten. De vraag is maar in hoeverre die 
bereid zijn om belasting op dit onderwerp te heffen en het vervolgens aan derden af te 
dragen. Dit probleem wordt voor een deel opgevangen door hergebruik. Wanneer het 
mogelijk is om afvalwater te hergebruiken heeft het ineens een economische waarde 
gekregen omdat het verkocht kan worden (NWP, 2005). 
 
Veel potentiële groei : hergebruik 
Aangezien de watersector als geheel als groeimarkt omschreven kan worden, kan het 
hergebruik van industrieel afvalwater wel eens de grootste groeier zijn, zeker in de derde 
wereld en de opkomende markten. Die biedt enorme kansen aan aanbieders van 
installaties die hightech en veilige oplossingen bieden. Met name veiligheid wordt steeds 
belangrijker, zeker wanneer de markt voor hergebruik van water zich verder gaat 
ontwikkelen. Dit betekent wel dat er het een en ander geëist wordt van de aanbieders op 
management- en technologiegebied (NWP, 2005). 
 
Kans: renovatie van faciliteiten en effectiever management 
Al eerder is aan de orde geweest dat een aantal projecten vanwege de hoge onderhouds- 
en operationele kosten mislukt is. Donoren zijn in veel gevallen wel bereid de eenmalige 
investeringskosten te schenken, maar niet bereid bij te dragen in de operationele kosten. 
Door verbeteringen van het ontwerp, zodat de operationele kosten worden verlaagd, en 
door een efficiënt management kunnen met relatief geringe investeringen deze projecten 
financieel haalbaar worden gemaakt onder de lokale omstandigheden (NWP, 2005). 
 

3.3.2.2 Technologietrends 

 
De Europese Unie heeft grote invloed op de ontwikkelingen bij afvalwater. Zo maakt de 
Europese Kaderrichtlijn ‘Water' het noodzakelijk dat het afvalwater verdergaand 
gezuiverd wordt. Sommige rioolwaterzuiveringsinstallaties (RWZI’s) in Europa zullen in 
de periode vanaf 2008 een vierde trap moeten krijgen. Denk aan de MBR-technologie 
(membraanbioreactor). Naast de bekende stoffen zal het ook verplicht worden om stoffen 
die nu niet worden afgebroken in de RWZI te gaan verwijderen. Dat zijn bijvoorbeeld 
hormonen, geneesmiddelen, reinigingsproducten, etc. Hiermee is een investering van 
vele miljarden euro's gemoeid. 
 
Een ander aspect is de uitbreiding van de Europese Unie. Dit betekent dat nu 25 landen 
moeten voldoen aan de Europese regels. Voor de nieuwe lidstaten betekent dit voldoen 
aan de richtlijn ‘stedelijk afvalwater’ en de nitraatrichtlijn. Hiervoor zullen ze aanzienlijke 
investeringen in zogenaamde conventionele systemen moeten doen. Dat biedt volop 

35  



kansen voor het bestaande productaanbod. De klimaatveranderingen met als een van de 
mogelijke consequenties onberekenbare perioden met lange droogte of juist extreme 
regenval vragen om anticiperende oplossingen. Scheiding van regenwater en afvalwater 
is zo'n oplossing. Opslag en verwerking van het hemelwater kunnen heel gericht 
procesgestuurd worden, anders dan de processen in de rioolwaterzuiveringsinstallaties, 
waar de herkomst van het water zoveel diverser is. 
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4 Structuur Watersector in Vlaanderen 
 
Onderstaand hoofdstuk bespreekt de structuur van de watersector in Vlaanderen. De 
indeling gebeurt volgens de watersector in enge zin en de watersector in brede zin.  
 

4.1 Watersector in Enge Zin 

4.1.1 Drinkwatersector 

 
De Vlaamse drinkwatersector heeft volgende structuur (zie fig. 9): 
-  1 Vlaamse Openbare Instelling: Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening (VMW) 
-  7 Vlaamse intercommunales: 

• Antwerpse Waterwerken (AWW); 
• Provinciale en Intercommunale Drinkwatermaatschappij van de Provincie Antwerpen 

(PIDPA); 
• Tussengemeentelijke Maatschappij van Vlaanderen voor Watervoorziening (TMVW); 
• Interncommunale Waterleidingsmaatschappij van Veurne-Ambacht (IWVA); 
• Intercommunale Watermaatschappij (IWM); 
• Intercommunale Maatschappij voor Watervoorziening in Vlaanderen (IMWV); 

• Intercommunale voor Waterbedeling in Vlaams-Brabant (IWVB). 
- 6 gemeentebedrijven: Sint-Niklaas, Hoeilaart, Tongeren, Ieper, Knokke-Heist, 
Oudenaarde. Deze gemeentebedrijven zijn samengebracht onder ISWa (Intercommunaal 
Samenwerkingscomité van Waterbedrijven)  

 

Leden (klik op naam voor adresgegevens) 
  AWW   BIWM 
  IMWV   ISWa 
  ISWa   ISWa 
  ISWa   ISWa 
  ISWa   ISWa 
  IWM   IWVA 
  IWVB   PIDPA 
  TMVW   VMW 
  VMW   VMW 
  VMW   

 Fig. 9: Overzicht van Vlaamse drinkwatermaatschappijen (Bron: SVW) 
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4.1.2 Afvalwatersector 

 
De afvalwatersector in Vlaanderen is hoofdzakelijk gedomineerd door 1 
afvalwatermaatschappij, met name Aquafin NV (fig. 10). Aquafin NV is opgericht op 
initiatief van de Vlaamse Regering in 1990. De Vlaamse Milieuholding (VMH), waarvan de 
Vlaamse regering 100% aandeelhouder is, is 51% eigenaar van Aquafin NV. De 
resterende 49% is verdeeld onder institutionele investeerders (banken en pensioenfonds; 
29%) en Severn Trent Water Int. (20%).  
 
Sinds de oprichting in 1990 maakt Aquafin NV in Vlaanderen versneld werk van zuiver 
water. Ontwerp, bouw, financiering en exploitatie van de nieuwe infrastructuur en 
optimalisatie van de overgenomen installaties en leidingen behoren tot het takenpakket 
dat het Vlaamse Gewest aan Aquafin NV toevertrouwt.  
 
Eind 2005 is Aquafin verantwoordelijk voor de exploitatie van 206 
rioolwaterzuiveringsinstallaties, 832 pompstations en 3810 km leidingen. Sinds de 
oprichting heeft het bedrijf 101 nieuwe RWZI’s gebouwd en 39 bestaande installaties 
gerenoveerd. Om het afvalwater naar de RWZI te voeren bouwde Aquafin 593 
pompstaions en legde het bedrijf 2630 km leidingen aan. De overige infrastructuur 
vertrouwde het Vlaamse Gewest op 1 januari 1994 toe aan Aquafin. 
 
Ongeveer 1/3 van het afvalwater werd gezuiverd voor de 1990. Momenteel wordt 63% 
van het afvalwater gezuiverd voor lozing. Aquafin NV is voornamelijk verantwoordelijk 
voor het beheer van de Vlaamse afvalwaterzuiveringsinstallaties alsook voor het 
managen en financieren van het rioolnetwerk. Volgens de mission-statement, wil Aquafin 
zich ontwikkelen tot de meest efficiënte en effectieve waterzuiverings-bedrijf van Europa. 

Fig. 10: Afvalwater-
maatschappijen in 
België 
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4.1.3 Sectororganisaties & Overheidsinstellingen 

 
In totaal zijn 8 sectororganisaties en 2 overheidsinstellingen actief betrokken in de 
watersector. Deze instellingen behoren bijgevolg tot de watersector “in enge zin”. In 
bijlage 5 wordt een verduidelijking gegeven over het doel, objectieven, missie en 
verwezenlijkingen van deze sectororganisaties (Belgaqua, SVW, TNAV, Aquavisie, ISWa, 
Aqualink, VLW, VIWC/CIW) en overheidsinstanties (AMINAL & VMM). 
 

4.2 Watersector in Brede Zin 

4.2.1 Leveranciers 

 
Onderstaande tabel 9 en figuur 25 geven een overzicht van de bedrijfsgrootte per type  
leverancier. Aannemers en bouwsector (LEV BOUW; 37%), ingenieurs & adviesbureaus 
(IB & SB; 24%), en technologieleveranciers (LEV TECH;15%) zijn sterk 
vertegenwoordigd. Van de totale lijst van 550 bedrijven zijn de jaarverslagen van 409 
bedrijven opgevraagd, of een dekkingsgraad van ongeveer 75%, hetgeen de 
mogelijkheid biedt om een duidelijk socio-economisch beeld te schatten van de 
watersector. 
 
Net zoals in vele andere landen bestaat de Vlaamse watersector vooral uit kleine 
ondernemingen. Meer dan 80% van de Vlaamse milieubedrijven telt minder dan vijftig 
werknemers en meer ongeveer 40% van alle milieubedrijven heeft zelfs minder dan tien 
werknemers. Slechts 7% van de bedrijven heeft meer dan 200 werknemers (tabel 9).  

Tabel 9: Indeling van de bedrijven per sector naar bedrijfsgrootte op basis van het aantal 
werknemers, 2004 in aantal bedrijven en in %. 

[0-10] [10-50] [50-200] [>200]

Lev App 14 12 1 0 26 5 31

53,8% 46,2% 3,8% 0,0% 100,0%

Lev Tech 36 16 6 5 63 18 81

57,1% 25,4% 9,5% 7,9% 100,0%

Lev P/A/L 16 19 4 2 41 11 52

39,0% 46,3% 9,8% 4,9% 100,0%

IB & SB 42 44 5 2 93 41 134

45,2% 47,3% 5,4% 2,2% 100,0%

Lev Varia 2 4 0 1 7 7 14

28,6% 57,1% 0,0% 14,3% 100,0%

Lev Chem 6 3 4 2 15 3 18

40,0% 20,0% 26,7% 13,3% 100,0%

Lev Riol 5 4 4 3 16 3 19

31,3% 25,0% 25,0% 18,8% 100,0%

Lev Bouw 37 68 31 12 148 53 201

25,0% 45,9% 20,9% 8,1% 100,0%

Eindtotaal 156 170 55 28 409 141 550
38,1% 41,6% 13,4% 6,8% 100,0%

Totaal Niet-
Opgevraagd 

(26%)

Totaal aantal 
bedrijven  
(100%)

Bedrijfsgrootte volgens aantal werknemers Totaal 
Opgevraagd 

(74%)
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4.2.2 Onderzoeksinstellingen 

 
In totaal behoren 25 onderzoek- of kennisinstellingen tot de watersector in brede zin. 
Hierbij is het onderzoek in de watersector voornamelijk geconcentreerd binnen een 
consortium van Vlaamse universiteiten, hogescholen en het VITO. Uitleg omtrent de 
onderzoeksdomeinen en verwezenlijkingen wordt beschreven in bijlage 6. In totaal zijn 
24 vakgroepen binnen universiteiten en hogescholen in de lijst opgenomen en VITO als 
Vlaams onafhankelijke onderzoeksinstelling. In de bespreking in bijlage 6 wordt ook 
aangegeven hoeveel mensen actief werkzaam zijn op onderzoeksdomeinen binnen de 
watersector. 
 
 
 

Lev App
6%

Lev Tech
15%

Lev Bouw
37%

Lev Varia
Lev Chem

3%

Lev Riol
3%

Lev P/A/L
9%

IB & SB
24%

3%

Fig. 11: Procentuele 
verdeling van het aantal 
bedrijven in de 
watersector, in 2004  
(Bron: eigen 
berekeningen) 
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5 Beleid watersector in Vlaanderen 
 
De watersector in enge en in brede zin kent een aantal typische karakteristieken, welke 
in onderstaand hoofdstuk aan bod komen. Hierbij wordt de klemtoon gelegd naar de 
gevoerde strategie binnen watersector. Met name de drinkwatermaatschappijen en 
afvalwatermaatschappijen kennen enkele interessante evoluties als gevolg van 
wijzigingen en veranderingen in de Europese regelgeving (zie bijlage 8). Technologische 
ontwikkelingen en investeringen in R&D zijn heel belangrijke drivers voor de toekomst 
van de watersector in brede zin in België. Hierbij wordt verwezen naar bijlage 7, welke 
19 innovaties binnen de sector in abstractvorm samenvat. 
 

5.1 Watersector in enge zin 

5.1.1 Drinkwatersector 

 

Kostenbesparing 
 
De stagnerende vraag en de stijgende kosten die niet volledig aan de klant kunnen 
doorgerekend worden omwille van de prijsregulering, dwingen de 
drinkwatermaatschappijen tot een groter kostenbewustzijn en kostenbesparingen. 
Daartoe wordt door sommige drinkwaterbedrijven overgegaan tot uitbestedingen. Andere 
geven toe dat de (in het verleden) onbedreigde positie als monopolist tot inefficiënties 
heeft geleid in de organisatie. Het wegwerken ervan levert dan ook kostenbesparingen 
op. 
 
Schaalvoordelen 
 
De mogelijkheden om kostenbesparingen te realiseren door schaalvergroting zijn 
afhankelijk van de fase in het productieproces. De schaalvoordelen situeren zich 
vermoedelijk niet zozeer in de feitelijke productie van drinkwater. Er is integendeel de 
technologische evolutie die in de toekomst waarschijnlijk meer kleinschalige 
zuiveringsinstallaties toelaat. De aanleg en het onderhoud van een toevoer- en 
distributienet impliceert belangrijke vaste kosten die de activiteit een natuurlijk 
monopoliekarakter geven. Wanneer meer klanten kunnen worden aangesloten op het net 
dalen de gemiddelde kosten en zijn er dus schaalvoordelen. Die zijn ook te realiseren in 
de ondersteunende activiteiten. Zo vergt het opzetten van call-centers belangrijke 
investeringen in informatica. Ook de steeds duurder wordende uitrusting van laboratoria 
impliceert een toename van de vaste kosten. 
 
Schaalvergroting 
 
Om de schaalvoordelen te realiseren bestaan in principe twee mogelijkheden: 
schaalvergroting door integratie waarbij meerdere drinkwatermaatschappijen samengaan 
door een fusie of overname, en schaalvergroting door diversificatie waarbij 
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drinkwatermaatschappijen hun dienstverlening uitbreiden en ook andere activiteiten gaan 
ontwikkelen. 
 
1) Schaalvergroting door integratie: fusies en overnames: 
Het aantal drinkwaterbedrijven is de afgelopen decennia al sterk teruggelopen door 
fusies en overnames. Momenteel staan de vijf grootste bedrijven in voor ongeveer 92 % 
van het geleverde water. Toch achten een aantal drinkwatermaatschappijen een verdere 
schaalvergroting wenselijk en zijn er fusiegesprekken aan de gang in de sector. Niemand 
spreekt zich uit over een optimaal aantal maatschappijen, hoewel niemand voorstander is 
van één grote drinkwatermaatschappij. De gemeentelijke regies verenigd in ISWa zijn 
evenwel niet overtuigd van de noodzaak tot schaalvergroting die volgens hen belangrijke 
nadelen zou kunnen meebrengen, bijvoorbeeld voor de service naar de klanten toe. 
Omwille van het beperkte verzorgingsgebied slagen deze erin om op korte tijd bij de 
klanten te zijn, hetgeen niet langer mogelijk zou zijn wanneer het verzorgingsgebied zich 
uitbreidt. 
 
2) Schaalvergroting door diversificatie: evolutie naar integrale waterbedrijven 
Schaalvoordelen kunnen ook worden gerealiseerd door diversificatie naar andere, 
gerelateerde, activiteiten die toelaten de vaste kosten te spreiden (synergievoordelen). 
Meerdere drinkwatermaatschappijen hebben in de statuten de verwijzingen naar 
drinkwaterbedrijf vervangen door waterbedrijf. Ze zien zichzelf ook niet langer als de 
verkopers van een product maar van een dienst. Sommige drinkwatermaatschappijen 
zien voor zichzelf een rol weggelegd bij de aanleg en exploitatie van het fijnmazig 
rioleringsnet op gemeentelijk niveau. Kuks (2000) spreekt in dit verband van 
ketengerichte samenwerking en/of integratie en onderscheidt drie categorieën van 
synergievoordelen. Ten eerste zijn er voordelen voor het watersysteem te behalen, 
gebaseerd op de interactie tussen waterketen en watersysteem (de publieke prestatie). 
Zo kan bijvoorbeeld zowel bij de locatiekeuze voor waterwinningen als bij de locatiekeuze 
voor effluentlozingen gezocht worden naar plaatsen waar deze voor het watersysteem 
om redenen van waterkwantiteitsbeheer of waterkwaliteitsbeheer het minst 
problematisch zijn. Via ketengerichte samenwerking en/of integratie kunnen ook meer 
innovatieve oplossingen voor waterbeheer en kringloopsluiting worden bedacht.  
 
Een tweede categorie voordelen betreft synergie in de bedrijfsvoering (de 
bedrijfsprestatie). Zo kunnen bijvoorbeeld de aanleg van drinkwaterleidingen en riolering 
worden afgestemd en huizen gelijktijdig worden aangesloten op het drinkwater- en 
rioleringsnet. Ook op het vlak van netbeheer, materiaalbeheer en klantenbeheer zijn er 
synergie-effecten mogelijk. 
 
Ten derde zijn er synergievoordelen op het gebied van klantgerichtheid (de commerciële 
prestatie). Met name daar waar marktwerking ten aanzien van ongebonden klanten 
wordt toegelaten is het cruciaal voor commercieel denkende bedrijven dat een sterke 
marktpositie en klantenbinding wordt opgebouwd. Naast een integratie van drink- en 
afvalwateractiviteiten ontwikkelen sommige bedrijven ook initiatieven, in het bijzonder 
naar de bedrijven toe, die vooral een verruiming van het dienstenpakket inhouden. 
Gegeven de concurrentiële druk, in het bijzonder vanuit de afvalwatersector, kunnen 
deze het zich niet langer veroorloven om de industriële klanten te beschouwen als 
gewone klanten. 
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De TMVW heeft in dat verband het AQUADOMO-project voorgesteld met als doel het 
aanbieden van gespecialiseerde dienstverlening met betrekking tot het beheer van 
binneninstallaties in de ruime zin van het woord. Meer concreet zou het gaan om 
activiteiten zoals bijvoorbeeld legionella preventiebeleid, lekzoeken, de keuring en het  
beheer van binneninstallaties of het totaalbeheer van de waterhuishouding van bedrijven. 
De TMVW heeft alle Vlaamse waterbedrijven, inclusief Aquafin, uitgenodigd om te 
participeren in dit project. 
 
Een ander voorbeeld is de samenwerking tussen de Antwerpse waterbedrijven AWW en 
PIDPA. Zij treden gezamenlijk naar buiten met aanbiedingen van contracten voor 
wateranalyses en met beheerplannen voor legionellapreventie en –bestrijding. 
 
Ingevolge het programmadecreet van 24 december 2004 (zie bijlage 8 – Wetgeving) zijn 
de drinkwatermaatschappijen sinds 1 januari 2005 verantwoordelijk voor de integrale 
waterketen. Dit wil zeggen dat zijn voortaan moeten instaan voor zowel de 
watervoorziening als voor de sanering van afvalwater en hemelwater. De maatschappijen 
kunnen deze nieuwe taak zelf uitvoeren of uitbesteden aan derden. Dit betekent dat de 
drinkwaterbedrijven ook activiteiten moeten ontplooien in de domeinen van 
rioleringsinfrastructuur en afvalwaterzuivering. Wat de gemeentelijke saneringsplicht 
betreft, hebben verschillende organisaties zich geprofileerd als potentiële aanbieders van 
de diensten verbonden aan deze saneringsplicht. Het gaar hierbij vooral om 
drinkwaterbedrijven enerzijds en opdrachthoudende verenigingen – intercommunales 
anderzijds. Dit resulteert in een nieuwe concurrentiestrijd tussen deze bedrijven, welke 
zicht op gemeentelijk niveau afspeelt. Op 1 januari 2006 zijn reeds 6 spelers op de 
markt, genaamd intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS). De marktverdeling 
op 1 januari 2006 is in figuur 12 terug te vinden. 

  
IGS   Exploitatiemaatschappij 

o Riobra   Provinciale BrabantseEnergiemaatschappij (PBE) 
o Hidrorio   Pidpa 
o Aquario   TMVW 
o Interaqua  Interelectra 
o Riant    AWW + Aquafin NV 
o VMW + Aquafin 

 
Afwachtende tot pro-actieve strategie 
 
De drinkwatersector kan vooralsnog beschreven worden als een eerder traditionele en 
behoudsgezinde sector. Gegeven de regionale monopolieposities in het verzorgingsgebied 
en zolang de markt groeide, was er geen sprake van concurrentiële verhoudingen en was 
er een goede samenwerkingscultuur waarbij bijvoorbeeld informatie over de 
productieprocessen onderling werd uitgewisseld. De ontwikkelingen zoals die eerder 
werden beschreven zetten die samenwerkingscultuur evenwel onder druk. De 
verschillende drinkwatermaatschappijen zitten niet allemaal op dezelfde golflengte wat 
de houding betreft ten aanzien van die ontwikkelingen. De houding varieert van 
afwachtend naar pro-actief wat mede verklaard kan worden door het feit dat niet alle 
maatschappijen even sterk geconfronteerd worden met deze ontwikkelingen. De 
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volgende voorbeelden kunnen dit illustreren, zonder dat we daarbij een uitspraak willen 
doen over de “optimale” houding. Inzake de aanleg van het fijnmazig rioleringsnetwerk 
op gemeentelijk niveau, nemen sommige drinkwatermaatschappijen een afwachtende 
houding aan. Ze zijn geen vragende partij, maar wanneer de gemeenten hen zouden 
vragen hiervoor in te staan, zouden ze dit wel in overweging nemen. Andere 
drinkwatermaatschappijen benaderen de gemeentes pro-actief en sluiten de 
noodzakelijke akkoorden met partners om de expertise aan te vullen. 
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Fig. 12 : Overzicht Marktverdeling Intergemeentelijke Samenwerkingsverbanden voor het beheer van het 
gemeentelijk rioleringsnet op 1 januari 2006 (Bron: VMM, 2006) 



5.1.2 Afvalwatersector 

 
 
De uitbouw van de infrastructuur voor de zuivering van rioolwater in Vlaanderen vereisen 
belangrijke investeringen. Aquafin NV prefinanciert de uitvoering van de projecten die het 
Vlaamse Gewest opdraagt. Sinds 2005 worden de kosten voor de uitgevoerde 
werkingskosten doorgerekend aan de drinkwaterverbruiker, en niet langer aan het 
Vlaamse Gewest. Hiermee volgt het Vlaamse Gewest het ‘de vervuiler betaalt’-principe, 
dat door Europa aangemoedigd wordt. 
 
Om een duurzaam milieuresultaat te garanderen, doet Aquafin NV aan zelfevaluatie en 
zelfbijsturing. De afgelopen jaren heeft het bedrijf in sneltreinvaart een enorme evolutie 
doorgemaakt. Er is een interne reorganisatie doorgevoerd en het bedrijf is bekkengericht 
gaan werken, waardoor het mogelijk wordt om beter in te spelen op de vereisten die de 
Europese kaderrichtlijn Water de lidstaten oplegt. Aansluitend is Aquafin NV overgestapt 
van een projectmatige naar een procesmatige aanpak. Als volgende stap werd voor de 
aansturing van het bedrijf de Balanced Scorecard ingevoerd, zodat Aquafin NV volledig 
klaar is voor de resultaatsgerichte aanpak die de nieuwe beheersovereenkomst het 
bedrijf zal opleggen.
 
Resultaatgericht strategisch besturen is voor elke organisatie een voorwaarde tot succes. 
In 2003 is daarom de Balanced Scorecard ingevoerd, een systeem dat door constante 
metingen en peilingen aangeeft waar het bedrijf staat ten opzichte van de uitgezette 
strategie en snelle bijsturingen mogelijk maakt. In 2004 is dit aansturingssysteem reeds 
operationeel binnen alle directies. In hetzelfde jaar is ook de ‘Corporate Scorecard’ 
opgesteld, die overkoepelend is voor het ganse bedrijf. Voor deze scorecard zijn de 
bijdragen uit de verschillende directies samengevoegd die nodig waren om de missie te 
bereiken die door de raad van bestuur is opgesteld. De strategische aanpak van Aquafin 
NV kreeg internationale erkenning. Aquafin NV ziet de zoektocht naar efficiëntie- en 
effectiviteits-verbetering als een continue opdracht.  
 
Uitbouw zuiveringsinfrastructuur: stand van zaken  
Aangezien de afvalwaterzuivering in België aan het eind van de jaren '80 grote 
achterstand had in vergelijking met de ons omringende landen, is op gewestniveau het 
investeringsritme gevoelig opgedreven. Op die manier is de zuiveringsgraad opgetrokken 
van ongeveer 30% in 1991 tot ongeveer 64% eind 2005. 
 
Momenteel zijn er ongeveer 228 zuiveringsinstallaties operationeel. Op termijn zijn er 
nog een 214-tal installaties voorzien, waarvan een 45-tal grootschalige RWZI's en een 
169-tal kleinschalige KWZI's (tot 2000 IE).  
 
Eind 2004 bestaat de bovengemeentelijke zuiveringsinfrastructuur uit ca. 3.810 km 
leidingen die het ingezamelde afvalwater transporteren naar de diverse 
zuiveringsinstallaties. Hiervan zijn 2.630 km leidingen aangelegd na de oprichting van de 
Aquafin NV in 1991.  
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Door de uitvoering van alle op de investeringsprogramma's voorziene leiding- en RWZI-
projecten zal de zuiveringsgraad verder stijgen tot ongeveer 80%. Voor de overige 20% 
van de woningen is momenteel nog geen definitieve saneringskeuze (collectief of 
individueel) gemaakt. De opmaak van de zoneringsplannen brengt hieromtrent meer 
duidelijkheid en is een opdracht voor Aquafin NV. 
 
Investeringsprogramma’s (Rollend Meerjaren Programma)  
Jaarlijks maakt de VMM een rollend meerjarenprogramma (RMP)4 op, waarbij de 
krachtlijnen en de doelstellingen vooropgesteld door de Vlaamse regering worden 
gevolgd. In de voorgaande jaren werden de programma's 1991 tot en met 2006 
goedgekeurd en opgedragen aan de NV Aquafin.  
 
Tot en met de opmaak van het Investeringsprogramma 2005-2009 in 2003 is de nadruk 
bij de uitbouw van nieuwe zuiveringsinfrastructuur binnen de agglomeraties groter dan 
10.000 IE gelegd. Sinds de opmaak van het Optimalisatieprogramma 2006-2010 in 2004 
verschuift de aandacht naar optimalisatie-investeringen, hetzij optimalisaties van de 
bestaande infrastructuur in de afgebakende agglomeraties, hetzij optimalisatie van de 
vuilvrachtsanering in het buitengebied. Op 25 november 2005 is het 2de 
Optimalisatieprogramma 2007-2011 door de Vlaamse regering goedgekeurd. Op dit 
ogenblik is dit het laatst goedgekeurde RMP. Dit Optimalisatieprogramma 2007-2011 is 
voorgelegd in het voorjaar van 2005 door de VMM opgemaakt en in juli 2005 aan de 
minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur voorgelegd.  
 

 Optimalisatieprogramma 2007-2011 
In het najaar van 2004 werd door de VMM het ontwerp-Investeringsprogramma 
2006-2010 voor de optimalisatie van de bovengemeentelijke zuiveringsinfrastructuur 
in het Vlaamsee gewest opgemaakt en aan de minister van Openbare Werken, 
Energie, Leefmilieu en Natuur voorgelegd. Op deze manier wil Vlaanderen proberen in 
2008 te kunnen voldoen aan de Europese richtlijn voor stedelijk afvalwater. 
 
Bij de opmaak van dit Optimalisatieprogramma wordt niet langer prioriteit gegeven 
aan projecten die bijkomende vuilvracht transporteren naar de reeds uitgevoerde of 
de in uitvoering zijnde zuiveringsinfrastructuur, wat een duidelijke breuk met het 
verleden betekende.  Het Optimalisatieprogramma 2006-2010 is goedgekeurd door 
de Vlaamse regering op 25 maart 2005. In onderstaande tabel wordt een overzicht 
gegeven van het aantal projecten dat per programmajaar is opgenomen, alsook van 
de investeringen die deze projecten vertegenwoordigen.  
 
 
  

 

                                          
4 Een rollend investeringsprogramma dient begrepen te worden als een jaarlijks voortschrijdend programma 
waarbij tenminste het eerstvolgende jaar met concrete investeringsprojecten wordt ingevuld en de volgende 
jaren worden ingevuld met richtinggevende projectvoorstellen gebaseerd op een bekkenbenadering. Tevens 
laat een dergelijk programma het toe om verschuivingen toe te passen indien de noodzaak zich aandient. 
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Tabel 9: Overzicht aantal projecten Optimalisatieprogramma 2005 – 2009 (Bron: 

 

Programmajaar Aantal projecten Totale kostprijs

2006 57 47.358.684

2007 69 59.035.064

2008-2010 255 249.866.829

Totaal 381 356.260.577  

VMM, 2005) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Investeringsprogramma 2005-2009 
In het voorjaar van 2003 is door de VMM het ontwerp RMP 2005-2009 opgemaakt en 
aan de minister van Leefmilieu, Landbouw en Ontwikkelingssamenwerking 
voorgelegd. Bij de opstelling van dit programma wordt maximaal rekening gehouden 
met de verplichtingen en einddata opgelegd door de Europese richtlijn inzake 
zuivering stedelijk afvalwater.  
 
Op 19 december 2003 is de RMP 2005-2009 door de Vlaamse regering goedgekeurd. 
In onderstaande tabel is een overzicht gegeven van het aantal projecten, dat per 
programmajaar is opgenomen, alsook van de investeringen die deze projecten 
vertegenwoordigen.  
 
Tabel 10: Overzicht aantal projecten investeringsprogramma 2005 – 2009 (Bron: 
VMM, 2005) 

 

Programmajaar Aantal projecten Totale kostprijs 

2005 74 75.199.431

2006 67 57.359.212

2007 4 2.411.319

2006-2009 234 249.733.559

Totaal 379 384.703.521

 
 
 
 
 
 
  
 
 
Uitbouw van de zuiveringsinfrastructuur  
De laatste jaren wordt vooral prioriteit gegeven aan de uitbouw en renovatie van de 
infrastructuur in grote agglomeraties, om te voldoen aan de vereisten die de Europese 
richtlijn Stedelijk Afvalwater stelt.  
 
Per 31 december 2004 bedraagt de opdrachtenportefeuille aan investeringsprojecten € 
1,2 miljard voor 819 projecten. In 2004 zijn 114 investeringsprojecten ter waarde van € 
146 miljoen opgeleverd. De daling in opleveringen is een logisch gevolg van de 
beperktere nieuwe opdrachten vanuit het Vlaamse Gewest sinds 2000. Daarnaast worden 
deze opdrachten later dan gepland opgedragen. In januari 2004 is het 
investeringsprogramma voor 2005 opgedragen, ter waarde van € 75 miljoen.  
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Tabel 11: Projecten in portefeuille op 31 december 2004 (Bron: Jaarverslag Aquafin NV, 
2005) 

Aantal Bedrag

Opgeleverde projecten 1.568 1.813

Gegund en aanbesteed 189 363

Ontwerp 630 812

Totaal 2.387 2.988  

 
 
Het aantal aanbestedingen dat op de markt wordt gebracht is in hoge mate afhankelijk 
van vergunningen, goedkeuringen van participerende gemeenten en verklaringen van 
openbaar nut om de terreinen te kunnen betreden. Na het historische dieptepunt van 
2003, toen slechts € 30 miljoen aan nieuwe investeringen op de markt zijn gebracht, 
stijgt dit bedrag in 2004 terug tot € 82 miljoen. Dat resultaat is mee te danken aan 
initiatieven die voortvloeiden uit de Balanced Scorecard-aanpak. In samenspraak met de 
betrokken instanties werden procedures herzien en bijgestuurd. Het aantal 
bouwvergunningen dat is afgeleverd steeg met ruim een kwart en het aantal afgeleverde 
verklaringen van openbaar nut verdubbelde.  
 
Aquafin NV ontwikkelt op basis van zijn gebiedskennis en ter ondersteuning van het 
beleid van de Vlaamse Milieumaatschappij twee belangrijke instrumenten: 
“zoneringsplannen” en “masterplannen”. Met deze zoneringsplannen stippelt het Vlaamse 
Gewest het beleid uit dat moet leiden naar een éénduidige afbakening van al dan niet 
individueel te zuiveren huishoudelijke lozingen. Een masterplan geeft per 
zuiveringsgebied een overzicht van alle saneringsprojecten die nodig zijn om de vereiste 
zuiveringsgraad te behalen tegen de meest economische kost. De projecten krijgen een 
rangschikking op basis van hun ecologische rendement. Afkoppeling van 
oppervlaktewater en optimalisatie van overstorten worden afgewogen tegenover 
bijkomende aansluiting van vuilvracht.  
 
Op 31 maart 2005 is voor 56 zuiveringsgebieden een projectenkorf van 1.528 projecten 
aan de Vlaamse Milieumaatschappij overgemaakt. Deze projecten staan voor een 
aansluiting van ongeveer 207.000 inwoners, gekoppeld aan een toename in bergings-
volume van 79.000 m³. 
 
De Vlaamse gemeenten hebben voor het Gemeentelijk Investeringsprogramma 2005 een 
beroep gedaan op projectmanagement en kwaliteitsbewaking door Aquafin NV voor 101 
van de 143 projecten.  
 
Beheer van de zuiveringsinfrastructuur  
Eind 2005 is Aquafin NV verantwoordelijk voor de exploitatie van 206 
rioolwaterzuiveringsinstallaties, 832 pompstations en 3.810 km leidingen. Sinds zijn 
oprichting heeft het bedrijf 101 nieuwe rioolwaterzuiveringsinstallaties gebouwd en 39 
bestaande installaties gerenoveerd. Om het afvalwater naar de zuiveringsinstallaties te 
voeren, heeft Aquafin NV 593 pompstations gebouwd en is 2.630 km leidingen 
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aangelegd. De overige infrastructuur is reeds door het Vlaamse Gewest toevertrouwd op 
1 januari 1994. 
  
In de loop van de jaren is gebleken dat de verwijderde vuilvrachten en de 
zuiveringsrendementen van de waterzuiveringsinstallaties van Aquafin NV zeer constant 
en relatief onafhankelijk zijn van neerslagschommelingen en de verdunning van het 
influent die daar vaak mee gepaard gaat. De gevolgen van een stijging van neerslag 
worden namelijk gecompenseerd door op onze zuiveringsinstallaties grotere 
hoeveelheden afvalwater biologisch te verwerken. De in 2004 behandelde vuilvracht 
komt overeen met de vuilvracht geproduceerd door een 3,8 miljoen personen.  
 
2004 was een recordjaar voor de zuiveringsrendementen van de 
rioolwaterzuiveringsinstallaties en dit voor alle opgevolgde parameters. Door de verdere 
uitbouw en renovatie van de waterzuiveringsinfrastructuur steeg het zuiveringsper-
centage voor stikstof voor het eerst boven de 70 %. In 2001 bedroeg dit percentage nog 
maar 55 %. Steeds meer oudere installaties voldoen nu voor stikstof door grondige 
aanpassings- en uitbreidingswerken. De prognoses wijzen uit dat de globale target van 
75 % stikstofverwijdering die het Vlaamse Gewest in 1995 vastlegde binnen bereik is. 
Het einde van de grootste renovatiewerken is in zicht. 
 
In 2004 is door 94,0% van de zuiveringsinstallaties aan de normen van de 
milieuvergunning voldaan, ten opzichte van 89,8% in 2003, een efficiëntieverbetering die 
te danken is aan de aansturing van het bedrijf met de Balanced Scorecard.  
 
Door een wijziging van het VLAREM II zijn de effluentnormen aanzienlijk verstrengd. 
Aquafin NV voert op vele installaties proceswijzigingen en kleine investeringen uit om te 
anticiperen op deze normverstrengingen. 
 
Onderzoek en Productontwikkeling 
Om te voldoen aan de Europese richtlijn Stedelijk Afvalwater en de nieuwe bepalingen 
van VLAREM II, onderneemt de afdeling Onderzoek en Productontwikkeling gerichte 
acties die de werking van de rioolwaterzuiveringsinstallaties verder optimaliseren. De 
nageschakelde denitrificerende filters worden verbeterd. Op een aantal oudere 
zuiveringsinstallaties is een mechanische effluentfiltratie opgestart om de rendementen 
voor zwevende stoffen te behalen. Om de opgelegde dagmaxima voor de parameter 
‘totaal stikstof’ te halen, is op een aantal installaties een koolstofbrondosering geïnstal-
leerd. De nutriëntverwijdering op de zuiveringsinstallaties is verder geoptimaliseerd door 
de ontwikkeling van nieuwe on-line metingen, gekoppeld aan geavanceerde sturingen. 
Op die manier wordt de effluentkwaliteit verbeterd en worden de kosten gereduceerd. 
Tegelijkertijd wordt veel aandacht besteed aan een reductie van de globale 
exploitatiekosten van rioolwaterzuiveringsinstallaties.  
 
In 2004 is aan Aquafin NV een octrooi verleend voor een geavanceerd zuiveringssysteem 
voor behandeling van afvalwater met recalcitrante vuilvracht (BioMac). Dit 
waterzuiveringsconcept, dat gebruik maakt van actieve kool en een membraanbioreactor, 
wordt momenteel verder ontwikkeld in een prototype om de mogelijke toepassingen bij 
hergebruik van afvalwater te onderzoeken.  
 

  50 



Voor rioleringsonderzoek heeft Aquafin NV zich aangesloten bij een internationaal 
onderzoeksproject over capaciteits- en energieverliezen in persleidingen, te wijten aan 
een insluiting van gas- en luchtbellen. Dit onderzoek wil aanbevelingen formuleren voor 
nieuw te ontwerpen persleidingen en methoden ontwikkelen voor de beheersing van deze 
fenomenen in bestaande persleidingen, waardoor het energieverbruik daalt en de 
leidingen een langere levensduur krijgen. Daarnaast start de afdeling Onderzoek en 
Productontwikkeling een eigen onderzoek op dat meer inzicht moet geven in de 
verouderingsprocessen, zowel in gemeentelijke riolen als in de eigen collectoren van 
Aquafin NV, en verouderingsmodellen moet opleveren om de veroudering van riolen 
preventief te kunnen aanpakken.  
 
Specifiek gericht op integraal waterbeheer is gestart met een onderzoek naar de impact 
van de overstorten van de infrastructuur van Aquafin NV op onze waterlopen en naar 
mogelijke maatregelen om die impact te reduceren. Een eerste resultaat was de 
ontwikkeling van het programma ‘fleatrap’, dat de infiltratie van rioolvreemd water op 
een snelle manier kan kwantificeren. Aquafin NV werkt mee aan het Europees 
gesubsidieerde onderzoeksproject “CD4WC”, dat een beslissingsondersteunend 
hulpmiddel wil ontwikkelen voor afvalwaterbeheerders.  
In 2004 organiseerde het bedrijf voor dit project een workshop onder de vleugels van 
“CityNet”, een cluster van 6 onderzoeksprojecten rond waterbeheer in stedelijke 
gebieden. Binnen het Europese project “AQUAREC” is een internationale workshop 
georganiseerd, die gericht is op de uitwisseling van ervaringen van internationale 
operatoren met hergebruik van gezuiverd huishoudelijk afvalwater.  
 
Commerciële activiteiten 
Uit de stijging van onze commerciële contracten met de gemeenten het afgelopen jaar, 
blijkt duidelijk dat steeds meer gemeenten kiezen voor een samenwerking met Aquafin 
NV. Aquafin NV kan  immers vijftien jaar ervaring voorleggen in alle aspecten die komen 
kijken bij de uitbouw en het beheer van rioleringsinfrastructuur. Het bedrijf werkt intens 
samen met de academische wereld, leveranciers, studiebureaus en aannemers om de 
technieken die gebruikt worden te verbeteren. Als een stad of gemeente een beroep doet 
op Aquafin, weet ze dus zeker dat ze kiest voor kwaliteit, duurzaamheid en een degelijke 
service.  
 
Aquafin NV biedt het modulaire dienstverleningspakket RioTotaal aan. De verschillende 
modules kaderen in de uitbouw en het beheer van de rioleringsinfrastructuur. Afhankelijk 
van de behoefte kan een stad of gemeente in eender welke module stappen. Vooral 
RioExploitatie, RioGis en RioProject slaan aan, maar de gemeenten hadden ook een 
toenemende interesse voor rioolbeheer onder de vorm van RioPlan-overeenkomsten.  
 
Naast zijn RioTotaal-pakket, breidt Aquafin NV in  zijn aanbod uit met een ‘Concessie van 
openbare dienst’. De stad of gemeente kan in deze formule het rioleringsbeheer over-
dragen aan Aquafin NV, dat meteen het aanspreekpunt voor de burger wordt. De 
gemeente blijft evenwel eigenaar van het stelsel, bepaalt het beleid en controleert de 
resultaten.  
 
Op 1 juli 2004 startte de samenwerking met drinkwatermaatschappij AWW (Antwerpse 
Waterwerken) onder de naam RIANT. Beide partijen gebruiken de eigen know-how en 
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ervaring en doen waar ze goed in zijn. AWW is verantwoordelijk voor het klantenbeheer, 
de wachtdienst, het beheer van huisaansluitingen en het reinigen en inspecteren van 
riolen. Aquafin NV neemt de investerings- en renovatieprojecten, studies en de 
exploitatie van hydraulische structuren voor zijn rekening 
  
Met de VMW ondertekende Aquafin NV op 30 september 2004 een intentieovereenkomst 
voor samenwerking in de 172 gemeenten die VMW van drinkwater voorziet in de 
provincies West- en Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant en Limburg. Aquafin NV onder-
zoekt verder in welke mate er samenwerkingen voor bepaalde (deel)opdrachten mogelijk 
zijn met andere drinkwatermaatschappijen of gemeentelijke samenwerkingsverbanden.  
 
Aquaplus NV, de dochteronderneming van Aquafin, richt zich op de industrie in 
Vlaanderen en op het buitenland. Aquaplus NV wil vooral activiteiten ontplooien als 
procesontwerp, investeringsplanning, asset management en de exploitatie en het 
onderhoud van riolerings- en afvalwaterzuiveringsinfrastructuur. Aquaplus NV kan 
hiervoor rekenen op de know-how die aanwezig is bij moederbedrijf Aquafin NV. De 
buitenlandse activiteiten worden gestuurd door Aquaplan NV. Hierin profileert Aquaplus 
NV zich als consultant en assisteert het bedrijf lokale overheden bij het plannen en 
realiseren van projecten rond rioleringen en afvalwaterbehandeling.  
 

5.1.3 Beleid Overheden: Wetgeving aangaande watersector 

 
 
De wetgeving is voornamelijk op Europese richtlijnen gebaseerd hetgeen zijn 
implementatie vindt op gewestelijk niveau. Onderstaande wetgeving heeft zijn toepassing 
op de drink- en afvalwatersector en heeft belangrijke consequenties op de 
toeleveranciers van deze subsector. 
 
De bestaande wetgeving die de verschillende aspecten van het beheer van de 
watersystemen behandelt, is versnipperd. De verschillende relevante beleidskaders 
worden toegelicht in bijlage 8. 
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5.2 Watersector in Brede Zin 

 

5.2.1 Leveranciers van goederen & diensten 

 

5.2.1.1 Specialisatiegraad 

 
Aan de hand van een telefonische enquête is navraag gedaan over de specialisatiegraad 
van de verscheidene bedrijven behorende tot de brede zin van de watersector. 
Naargelang het type bedrijf is het niet altijd evident om hierop direct een antwoord te 
geven, wat vaak resulteert in een overschatten.  De specialisatiegraad vertegnwoordigt 
het aandeel van de omzet dat in de watersector wordt gerealiseerd. Deze 
specialisatiegraad wordt gebruikt om de economische kengetallen uit de Bel-First te 
corrigeren (lineair) en aldus het werkelijke socio-economische belang van de watersector 
te benaderen. Onderstaande figuur 13 geeft een overzicht van de specialisatiegraad bij 
verschillende types van bedrijven. Het is niet opvallend dat de kleinere bedrijven meer 
gespecialiseerd zijn in minder sectoren.  
 

Fig. 13: Schatting van de specialisatiegraad van verschillende sectoren van leveranciers, in % 
Wateromzet/Totale omzet (Bron: eigen berekeningen op basis van telefonische rondvraag)  
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Met name de leveranciers van zuiveringstechnieken (LEV TECH) zijn logischerwijs bijna 
volledig betrokken in de watersector. Alsook rioolbuis-producerende bedrijven (LEV RIOL) 
en de leveranciers van pompen, afsluiters en leidingen (LEV P/A/L) hebben een relatief 
grote deel wateromzet. De kleinere ingenieurs –en studiebureaus (LEV IB & SB) zijn 
relatief sterk betrokken met de watersector (70%). Zoals verwacht zijn de leveranciers 
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van meet- en regelapparatuur (LEV APP) en de leveranciers van chemische producten 
(LEV CHEM) relatief sterk aanwezig in andere sectoren buiten de watersector. 
 
Ruim de helft van alle Vlaamse milieubedrijven blijkt exclusief in de milieusector actief te 
zijn. Voor de andere helft van de bedrijven zijn de milieuactiviteiten in de meeste 
gevallen slechts een nevenactiviteit die minder dan 50% van de totale omzet inneemt 
(bv. naast andere consulting-, engineering- en bouwactiviteiten). Drie kwart van de 
Vlaamse milieubedrijven is actief in slechts één milieucompartiment. Slechts 5% is 
werkzaam in 4 of meer marktsegmenten. Deze lage specialisatie- en diversificatiegraad 
van de Vlaamse milieu-industrie verschilt niet van de situatie in de meeste andere landen 
(SERV, 2001). 
 

5.2.1.2 Afzet  

 
Publieke vs. Private afzet 
 
Naar schatting wordt 32% van de milieugoederen en –diensten die worden aangeboden 
door de Vlaamse milieu-industrie door de overheid en haar instellingen aangekocht. De 
private sector is goed voor 68% van de afname van de Vlaamse milieugoederen en –
diensten (zie figuur 14). De watersector realiseert slechts 48% omzet bij private 
bedrijven en is daarmee het milieucompartiment dat het meest afhankelijk is van 
aanbestedingen van de overheid (SERV, 2001). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 14: 
Verdeling van de 
milieuafzet over 
de publieke en 
de private 
sector, in % 
omzet  
(Bron: SERV, 
2001) 
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Binnenlandse vs. buitenlandse afzet 
 
Bijna 40% van de totale milieu-omzet van de sector wordt gerealiseerd buiten 
Vlaanderen, al blijft een kwart hiervan binnen de landsgrenzen. Dit betekent dat 
ongeveer 27% van de omzet van de milieu-industrie wordt gerealiseerd door export naar 
het buitenland. Deze exportratio is in vergelijking met andere Vlaamse sectoren beperkt. 
Het gemiddelde voor de ganse Vlaamse economie ligt immers rond 48%. De watersector 
exporteert 28,4% uit Vlaanderen, waarvan 40% van de export in Wallonië gerealiseerd 
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wordt (zie tabel 10). Dit valt lager uit indien met de export van de Nederlandse 
watersector bekijkt (23%, in 2004). Slechts 4 % van de omzet wordt hierbij buiten 
Europa gerealiseerd. 
 
 
De belangrijkste internationale afzetgebieden voor de Vlaamse milieugoederen en –
diensten zijn de buurlanden Frankrijk, Duitsland en Nederland.  Dit komt overeen met de 
globale exportstructuur van de Vlaamse economie, met als belangrijkste uitvoerlanden 
Duitsland, Frankrijk en Nederland. Buiten Europa zijn het Verre Oosten en Afrika de 
belangrijkste regio’s waarnaar de Vlaamse milieu-industrie exporteert. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Totale 
exp Wa Be

Af l 37, 1 26,
Wa 28, 1

ort/omzet
Export naar 
llonië/omzet

Export buiten 
lgië/omzet

va 2% 0,5% 7%
ter 4% 2,0% 16,4%

Bodem 27,6% 15,9% 11,8%
Lucht 26,6% 9,3% 17,4%
Geluid 34,7% 4,2% 30,5%

Consulting 19,1% 11,4% 7,7%
Andere 33,8% 18,1% 15,7%

Recyclage 48,4% 8,6% 39,8%

Totaal 37,8% 10,4% 27,5%  

Tabel 12: Exportratio per miliecompartiment, in % (Bron: SERV, 2001)  
 
Figuur 15 geeft de regionale spreiding van de afzet per compartiment weer. 
Exportgerichte compartimenten zijn in eerste instantie de recyclagesector. Voor de 
recyclagesector kunnen de hoge exportcijfers worden verklaard door de hoge 
verkoopcijfers van gerecycleerde materialen aan het buitenland. Bij de bodemsector zijn 
deze exportcijfers vooral te wijten aan de opname van slib onder het compartiment 
bodem. De consulting- en engineeringsector exporteert het minst: van de omzet in de 
consultingsector blijft 81% in Vlaanderen.  
 
Ook de bestemming van de export verschilt over de verschillende compartimenten. 
Export uit de afvalsector wordt het meest naar de rest van België en naar Duitsland 
geëxporteerd. De watersector richten hun exportinspanningen vooral naar de rest van 
België en Nederland. In de bodemsector is de export vooral bestemd voor de rest van 
België en voor de rest van de wereld (cfr. slib). In het compartiment geluid is de rest van 
Europa de belangrijkste exportpartner en in de recyclagesector zijn dit Duitsland en 
Frankrijk. 
 

5.2.1.3 Innovaties 

 
Uit een publicatie van SERV (2001) blijkt dat de Vlaamse milieu-industrie een relatief 
innoverende economische sector te zijn. 73% van de Vlaamse milieubedrijven heeft de 
afgelopen jaren een product en/of dienstinnovatie doorgevoerd. Dit hoge cijfer is 
voornamelijk te wijten aan de kleine en middelgrote ondernemingen in de milieusector, 
waar duidelijk meer producten- en/of diensteninnovaties plaatsvinden dan het 
gemiddelde voor de KMO’s (47%) van alle Vlaamse sectoren (SERV, 2001). De meeste 
en ook de belangrijkste productinnovaties in de milieusector hebben betrekking op 
nieuwe materialen en vanzelfsprekend milieutechnologie. Dergelijke innovaties vinden 
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plaats in ongeveer 65% van de milieubedrijven die in 1996 en 1997 productinnovaties 
doorvoerden.  
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Figuur 15: Regionale spreiding afzet milieu-compartimenten, in % (Bron: SERV, 2001) 

 
Verder blijkt uit de ondervraging van SERV (2001) dat de doorgevoerde 
productinnovaties in de milieusector bij veruit de meeste ondernemingen (80%) een 
belangrijke tot zeer belangrijke factor te zijn in de concurrentie met andere 
milieubedrijven. De concurrentie op de milieumarkt voor deze producten is vrij hoog en is 
de laatste jaren sterk toegenomen. De afzetmarkt voor belangrijke productinnovaties in 
de milieusector is gemiddeld genomen de laatste jaren duidelijke gegroeid en 
milieubedrijven met productinnovaties hebben hun marktaandeel kunnen uitbreiden. 
Productinnovaties blijken m.a.w. ook in de milieusector mee determinerend te zijn vroor 
de marktpositie van de Vlaamse ondernemingen (SERV, 2001). 
 
Bijlage 8 geeft een lijst van recente innovaties en innovatieve projecten uit de 
waterzuiveringsector. In het kader van een publicatie in het vaktijdschrift “Water 21” 
(uitgave van IWA, oktober 2005) is door de Belgische federatie (B-IWA) een rondvraag 
uitgevoerd bij Belgische bedrijven en instanties uit de sector. Hierbij is hen gevraagd om 
de productinnovaties voor te stellen. Van de 19 inzendingen zijn uiteindelijk 6 innovaties 
gepubliceerd in het vaktijdschrift.  
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6 Performantie watersector in Vlaanderen 
 
De performantie van de watersector in Vlaanderen wordt beschreven aan de hand van 
volgende economische indicatoren: omzet, toegevoegde waarde, tewerkstelling, 
arbeidsproductiviteit en investeringen. Deze indicatoren bespreken het geheel van het 
economische belang van de watersector op een kwantitatieve manier en de aandacht 
gaat hierbij vooral naar de groei van de verschillende subsectoren. In hoofdstuk 7 volgt 
de samenvatting van de economische kengetallen en wordt de watersector 
gepositioneerd t.a.v. andere bedrijfssectoren uit Vlaanderen. 
 

6.1 Watersector in enge zin 

6.1.1 Drinkwatersector 

6.1.1.1 Omzet 

 
De omzet van de Vlaamse drinkwatermaatschappijen bedraagt € 559.2 miljoen in 20045. 
Dit is een stijging van 5,9% t.o.v. 2003 en 26% t.a.v. 1999. Ongeveer 55% van de 
omzet wordt gerealiseerd door VMW en AWW (zie fig. 16). Volgens statistieken van het 
NIS bedraagt de omzet van de Vlaamse drinkwaterbedrijven 0.18% van alle Vlaamse 
ondernemingen. Dit aandeel ligt lichtjes hoger dan het aandeel in de werkgelegenheid.  
De drinkwatersector behaalt m.a.w. een iets hogere omzet per werknemer dan 
gemiddeld in Vlaanderen. Ongeveer 88% wordt geleverd door de vijf grote 
drinkwatermaatschappijen (VMW, BIMW, TMVW, AWW en PIDPA). In figuur 22a is een 
overzicht gegeven van de evolutie van de omzet per drinkwatermaatschappij. 
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5 Omwille van het feit dat BIWM ook 4 Vlaamse gemeenten met water bevoorraadt, is deze in de analyse 
opgenomen. Hierbij is enkel de omzet in deze gemeenten in beschouwing genomen 
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6.1.1.2 Toegevoegde Waarde 

 
Het begrip toegevoegde waarde is een klassieke indicator van de economische prestaties 
van een land, een sector of een onderneming. Deze toegevoegde waarde wordt berekend 
als een verschil van de waarde van de productie en het intermediaire verbruik. Gegevens 
van de toegevoegde waarde worden bekomen aan de hand van de Bel-First-DVD. De 
toegevoegde waarde, geleverd door de drinkwatermaatschappijen volgt dezelfde 
stijgende tendens als de omzet. In 2004 wordt een toegevoegde waarde geleverd van € 
331 miljoen, hetgeen 3.4% hoger ligt dan in 2003 en 31 % dan in 1999 (figuur 17). Meer 
dan 60% wordt hierbij gerealiseerd oor het VMW en AWW. Ongeveer 95% wordt 
geleverd door de vijf grote drinkwatermaatschappijen (VMW, BIMW, TMVW, AWW en 
PIDPA). In figuur 22c is een overzicht gegeven van de evolutie van de toegevoegde 
waarde per drinkwatermaatschappij. 
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Fig. 17:  
Evolutie Toegevoegde 
Waarde in de 
drinkwatersector 
tussen 1999 en 2004, 
in 1000 euro (Bron: 
Eigen berekeningen 
o.b.v. Bel-First-DVD) 
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+11.2% 
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6.1.1.3 Tewerkstelling 

 
Een andere enorm belangrijke economische indicator is de tewerkstelling. Op 31 
december 2004 bedraagt de werkgelegenheid voor de drinkwatersector in Vlaanderen 
3.343 werknemers. De tewerkstelling in Vlaanderen is de laatste jaren gestagneerd. Een 
daling van 0,1% is merkbaar tijdens de laatste twee boekjaren (figuur 18 en figuur 22b)  
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Tewerkstelling (periode 1999-2004)
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Fig. 18:  
Evolutie Tewerkstelling 
in drinkwatersector 
tussen 1999 en 2004, in 
aantal werknemers 
(Bron: Eigen 
berekeningen o.b.v. Bel-
First-DVD) 

  
 
T.o.v. 1999 is de tewerkstelling toegenomen met 2,7%. De vijf grote 
drinkwatermaatschappijen zorgen voor 95% van de werkgelegenheid. De 6 
gemeentebedrijven (ISWa) stellen ongeveer 90 mensen te werk (3%). In figuur 22b is 
een overzicht gegeven van de evolutie van de tewerkstelling bij de verschillende 
drinkwatermaatschappijen. 
  

6.1.1.4 Investeringen 

 
De indicator ‘Investeringen’ wordt in de Bel-First-DVD bepaald als Nieuwe Materiële 
Activa. In figuur 19 volgt een overzicht van de jaarlijkse investeringen. Opmerkelijk zijn 
de grote verschillen tussen de jaren. Dit kan verklaard worden door het dure karakter 
van bepaalde investeringen. In 2004 is er een stijging van maar liefst 100% voornamelijk 
het gevolg van een boekhoudkundige ingreep6 en bedragen de totale investeringen 
binnen de watersector € 165 miljoen. Exclusief deze boekhoudkundige principes bedraagt 
het investeringsniveau naar schatting € 99,2 miljoen, hetgeen een toename voorstelt van 
19,8% t.a.v. 2003. Over de periode 1999-2004 bedraagt het gemiddelde 
investeringsniveau in de drinkwatersector € 107 miljoen. Omwille van de variabiliteit van 
de jaarlijkse investeringen wordt dit gemiddelde gebruikt voor de vergelijking met andere 
sectoren. 
 
 
 
 

                                          

+0.0%
+0.7% 

+1.2%  
+1.0% 

-0.1% 

6 TMVW beschikte in 2003 over een gebruiksrecht op de waterdistributie-installaties en de eigendom van de 
toevoerinstallaties. Als gevolg van de resterende rechten op de drinkwaterdistributieinstallaties worden nu alle 
drinkwaterdistributieleidingen en toevoerleidingen tot uiting gebracht onder de rubriek ‘installaties’ van de 
materiële vaste activa. Deze boekingswijze heeft enerzijds een overboeking tot gevolg tussen de immateriële 
vaste activa en de materiële vaste activa en anderzijds een overboeking tussen bepaalde rubrieken van de 
materiële vaste activa onderling. 
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Fig. 19:  
Evolutie Investeringen 
(Nieuwe Materiële activa) 
in drinkwatersector tussen 
1999 en 2004, in 1000 
euro en in % (Bron: Eigen 
berekeningen o.b.v. Bel-
First-DVD) 

 
 
De investeringsgraad wordt uitgedrukt door de ratio “Nieuwe Materiële Activa/ Materiële 
Activa). Verder kan deze alsook uitgedrukt worden als “Nieuwe Materiële 
Activa/Toegevoegde Waarde. De drinkwatersector wordt gekenmerkt door een relatief 
hoge investeringsgraad (zie fig. 11). De gemiddelde investeringsgraad over de periode 
1999-2004 bedraagt 37% (Nieuwe Mat Activa/Toegevoegde waarde). Hoge investeringen 
wijzen onder meer op een hoge indirecte tewerkstelling. De drinkwatersector creëert 
door haar aankopen en investeringen tewerkstelling in een aantal andere sectoren, o.m. 
de bouwsector. 
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Fig. 20:  
Evolutie investeringsgraad 
(Nieuwe Mat. Vaste 
Activa/Toegevoegde Waarde) in 
drinkwatersector tussen 1999 
en 2004, in % (Bron: eigen 
berekeningen o.b.v. Bel-First-
DVD) 
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De arbeidsproductiviteit wordt uitgedrukt als de toegevoegde waarde per werknemer. In 
2004 bedraagt deze € 99.000 per werknemer. Dit is een toename van 3,5% t.o.v. 2003 
en 28% t.o.v. 1999 (zie fig. 21). In figuur 13d is een overzicht gegeven van de 
arbeidsproductiviteit bij de verschillende drinkwatermaatschappijen. Daaruit blijkt dat 
IWM, IWVA en AWW meer toegevoegde waarde per werknemer leveren en dat IWVB en 
VMW het minst productief zijn.  
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6.1.1.5 Arbeidsproductiviteit  

+3.5% +4,1% 
+9,9% +4,5% +2.1% 
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Evolutie 
Arbeidsproductiviteit 
(TW/werknemer) in 
drinkwatersector tussen 
1999 en 2004, in 1000 
euro en in % (Bron: Eigen 
berekeningen o.b.v. Bel-
First-DVD) 

Fig. 21:  
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Toegevoegde Waarde periode 1999 - 2004 (in 1000 euro)
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6.1.2 Afvalwatersector 

 

6.1.2.1 Omzet  

 
De bedrijfsopbrengsten van Aquafin NV komen vanuit verschillende bronnen. Met name 
door de terugbetalingen van investeringswerken aan zuiveringsinstallaties en 
rioleringswerken, zoals op gemeentelijk als bovengemeentelijk niveau. Hierbij wordt elk 
kwartaal een factuur naar het Vlaamse gewest gestuurd om de werkingskosten 
(personeelskosten, huur, energiekosten, e.a.) te incasseren. Verder wordt de kost voor 
de sanering van vervuild drinkwater betaald door in rekening gebracht bij de 
drinkwatermaatschappijen.  
 
Zodra een zuiveringsinstallatie gebouwd is of een rioleringswerk uitgevoerd en 
opgeleverd is, wordt de investering die Aquafin NV gedaan heeft over 15 jaar 
terugbetaald. Een project dat in 1995 is opgeleverd, zal dus pas in 2010 volledig 
terugbetaald zijn. Voorlopig wordt de factuur elk jaar hoger, omdat er natuurlijk steeds 
meer uitgevoerde projecten bijkomen. Voor de verscheidene drinkwatermaatschappijen 
die Vlaanderen telt, zijn onderlinge verdeelsleutels opgesteld voor de facturen die 
Aquafin NV opmaakt voor de sanering van het vervuilde drinkwater. Grote 
maatschappijen zoals VMW, TMVW, AWW en Pidpa betalen uiteraard een veel groter deel 
dan de kleine maatschappijen.  
 
Tot voor 2006 betalen bedrijven voor de sanering van het afvalwater een heffing aan de 
Vlaamse Milieumaatschappij. Die mogelijkheid blijft bestaan, maar voor bedrijven die 
lozen op een rioolwaterzuiveringsinstallatie van Aquafin NV, kan het ook via een andere 
weg. Wie geen eigen waterwinning heeft, betaalt zijn bijdrage voor zuivering via de 
drinkwatermaatschappijen. Bedrijven die wel water winnen, kunnen zich rechtstreeks 
laten registreren bij Aquafin NV. 
 
De omzet van Aquafin NV bedraagt € 338 miljoen in 2004, hetgeen een stijging betekent 
van 1,3 % t.a.v. 2003. In vergelijking met 1999 is de omzet gestegen met 33,1% (zie 
fig. 23).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 23:  
Evolutie van de omzet 
bij Aquafin NV, periode 
1999-2004, in miljoen 
euro en in % (Bron: 
eigen berekening op 
basis van gegevens 
Aquafin) 
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6.1.2.2 Toegevoegde waarde 

 
De toegevoegde waarde bedraagt € 208.9 miljoen, een daling van 1,2% t.o.v. 2003. 
Tijdens de periode 2000-2004 is bedraagt de stijging 21,5% of 4,3% groei op jaarbasis 
(zie figuur 24).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fig. 24:  
Evolutie van de 
Toegevoegde 
Waarde bij 
Aquafin NV, 
periode 1999-
2004, in 
miljoen euro 
(Bron: eigen 
berekening op 
basis van Bel-
First DVD) 

6.1.2.3 Tewerkstelling  

 
Aquafin NV stelt 645 mensen tewerk in 2004. Daarnaast moet vermeld worden dat de 
VMM 108 mensen ter beschikking stelt aan Aquafin NV (Aquafin, 2005). In totaal zijn dus 
753 mensen rechtstreeks tewerkgesteld in de afvalwatermaatschappij. Dit is een lichte 
daling t.a.v. 2001, toen er nog samen 782 mensen werkten (Aquafin NV + VMM) (figuur 
25). De indirecte tewerkstelling die wordt aangebracht door Aquafin NV, dankzij 
uitbestedingen van de overheidsopdrachten wordt geschat op 7.000 mensen (Aquafin 
jaarverslag).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 25:  
Evolutie van de 
arbeidsproductiviteit 
(TW/werknemer) bij 
Aquafin NV, periode 
1999-2004  
(Bron: eigen 
berekening op basis 
gegevens Aquafin NV) 
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6.1.2.4 Arbeidsproductiviteit  

 
De arbeidsproductiviteit van de werknemers neemt gestaag toe tussen 1999 en 2004 (+ 
30%). Momenteel wordt per werknemer € 314.000 toegevoegde waarde geleverd (zie 
figuur 26). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 26:  
Evolutie van de  
productiviteit 
(TW/werknemer) bij 
Aquafin NV, periode 
1999-2004, in 1000 
euro  
(Bron: eigen 
berekening op basis 
van Bel-First-DVD en 
gegevens  
van Aquafin NV) 
 

6.1.2.5 Investeringen 

 
In 2004 zijn voor € 172 miljoen nieuwe vaste activa gecreëerd. Dit is een daling van 23% 
t.a.v. het voorgaande jaar. De investeringsgraad (Nieuwe Mat. Vaste Activa/ 
Toegevoegde waarde is dalend. In 1999 bedraagt deze nog 103%. Anno 2004 is deze 
teruggelopen tot 82% (figuur 27).  
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Fig. 27: Evolutie van de investeringen (Nieuwe Materiële Activa, in miljoen euro; Nieuwe 
Mat. Activa/ Toegevoegde waarde, %) bij Aquafin NV, periode 1999-2004  
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In het verleden is de klemtoon van de investeringen vooral op de uitbouw van nieuwe 
saneringsinfrastructuur gelegd. Sinds 2004 is evenwel een verschuiving merkbaar naar 
optimalisatie van de bestaande infrastructuur. Daarbij wordt in de eerste plaats gefocust 
op het wegwerken van belangrijke knelpunten, zoals slecht werkende overstorten of 
waterlopen die op het rioleringsnet zijn aangesloten. Uit metingen blijkt immers dat 
verdunning van het afvalwater door oppervlakte- en grondwater het rendement van de 
waterzuiverings-infrastructuur in belangrijke mate verlaagt (VMM, 2005). 

 

6.1.3 Sectororganisaties en overheidsinstellingen 

 
Naar schatting zijn een 20-tal mensen geattacheerd aan de sectororganisaties. Het 
economische belang van deze sector wordt kwantitatief voorgesteld door de toegevoegde 
waarde, met name 20 x € 50.000 (ambtenarensalaris) = € 1 miljoen. 
 
VMM telt 747 personeelsleden, waarvan 110 mensen gelinkt zijn aan de watersector en 
worden bijgevolg toegekend aan het economische belang van de sectororganisaties. 
Binnen VMM zijn alsook 108 personeelsleden integraal ter beschikking gesteld van 
Aquafin NV. Deze 108 personeelsleden zijn betaald door VMM maar worden toegekend 
aan de afvalwatersector (zie hoofdstuk 4). 
 
De afdeling water binnen AMINAL telt 260 mensen, waarvan een klein deel in 
buitendienst werkt. Deze worden integraal toegerekend aan de watersector. 
 
Vanaf 1 januari 2006 zijn VMM en AMINAL organisatorisch samengebracht in Vlaamse 
Milieumaatschappij voor Water en Lucht (IVA VMM). Dit kadert in het grootscheepse 
vernieuwingsproject dat de Vlaamse overheid transparanter moet maken, genaamd Beter 
Bestuurlijk Beleid (BBB). 
 
Ingeval de economische benadering, werken ongeveer 370 mensen bij 
overheidsinstanties gelinkt met de watersector. De toegevoegde waarde van dit 
personeelsbestand is gebaseerd op het ambtenarensalaris van € 50.000. In totaal 
leveren deze mensen een toegevoegde waarde van € 18,5 miljoen. Samen met de 
sectororganisaties bedraagt de toegevoegde waarde € 19,5 miljoen. 
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6.2 Watersector in brede Zin 

 

6.2.1 Leveranciers van goederen & diensten 

 
Onderstaand overzicht geeft een beeld van de belangrijkste kengetallen van de Vlaamse 
watersector “in brede zin”. Deze indicatoren zijn gebaseerd op de jaarrekeningen uit de  
Bel-First-DVD. De gegevens zijn hierbij opgevraagd aan de hand van de ‘geconsolideerde 
lijst’ van bedrijven (zie bijlage 1). Daaromtrent is een categorisatie naar ‘Type 
leverancier gebeurt’, als volgt: 
 

- Leverancier Pompen, Afsluiters en Leidingen (LEV. P/A/L) 
- Leverancier Technische uitrusting, zoals waterzuiveringsinfrastructuur en 

systemen (LEV. TECH) 
- Leverancier Meet –en Regelapparatuur (LEV. APP) 
- Leverancier chemische producten voor waterzuivering (LEV CHEM) 
- Ingenieurs-, studie-, adviesbureaus waaronder labo’s (IB & SB) 
- Leveranciers van bouwmaterialen en aannemers (LEV BOUW) 
- Leveranciers bouwmaterialen voor rioleringen (LEV RIOL) 
- Andere Leveranciers, o.a. groenvoorziening (LEV VARIA)
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6.2.1.1 Omzet 

 
In 2004 vertegenwoordigt de omzet in de watersector in brede zin € 2,70 miljard, 
hetgeen een stijging van 5,3 % t.o.v 2003 betekent en 7.8 % t.a.v 2000. De 
omzetstijging van 21,7% tussen 1999 en 2000 is voornamelijk het gevolg van het 
ontbreken van jaarcijfers van enkele grotere bedrijven, met als gevolg dat deze 
omzetstijging duidelijk overschat is. Bijgevolg zullen de economische kengetallen enkel 
besproken worden over de periode 2000 en 2004 (zie figuur 30). 
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Fig. 28:  
Evolutie van de 
omzet in 
watersector in 
brede zin, periode 
1999 – 2004, in 
miljoen euro en in 
% 
 (Bron: Eigen 
berekeningen op 
basis van Bel-
First-DVD) 

+2.7% 

 
De aannemers en leveranciers uit de bouwnijverheid hebben een aandeel van 46% uit de 
totale omzet voor de watersector in brede zin (zie fig. 30). Hierop volgen de leveranciers 
van chemische bestanddelen (LEV CHEM; 14%) en de leveranciers van pompen, 
afsluiters en leidingen (LEV P/A/L; 13%). Ingenieursbureau’s en Studiebureaus (IB & SB) 
zorgen hebben een aandeel van 7%. Slechts 2% van de omzet uit de sector wordt 
behaald door leveranciers van apparatuur (LEV APP). De chemische industrie boekt de 
grootste omzet van € 19,6 miljoen per bedrijf (zie fig. 29).  
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Fig. 29: Verdeling van de Omzet (in de watersector) en gemiddelde omzet per 
subsector, in miljoen euro (Bron: Eigen berekeningen op basis van Bel-First-DVD) 
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De ingenieurs –en studiebureaus en leveranciers van apparatuur zijn meestal kleinere 
bedrijven met een gemiddelde omzet van respectievelijk € 1,4 en € 2,1 miljoen per 
bedrijf. Een gemiddeld technologiebedrijf en leverancier van waterzuiveringssystemen 
heeft een omzet van € 4,4 miljoen.  
 
Tussen 1999 en 2004 is de omzet met 31,3% toegenomen in de watersector in brede 
zin. Deze omzetgroei is voornamelijk het aandeel van de leveranciers uit de chemische 
sector (95%). Deze cijfers moeten echter met de nodige voorzichtigheid geïnterpreteerd 
worden aangezien in 1999 er 2 bedrijven in rekening gebracht zijn.  
 
Over de periode 2000-2004 is de sterkste omzetstijging te zien bij IB & SB en LEV TECH 
leveren de sterke omzetgroei in de sector aan van respectievelijk 39% en 37%, gevolgd 
door de producenten en leveranciers van rioleringen (+20%) (zie figuur 30).  
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6.2.1.2 Toegevoegde Waarde 

 
In 2004 vertegenwoordigt de toegevoegde waarde in de watersector in brede zin € 845 
miljoen, hetgeen een stijging voorstelt van 5,0 % t.o.v. 2003. De ratio toegevoegde 
waarde/omzet bedraagt gemiddeld 31,4%. De grootste verhouding wordt hierbij 
bekomen bij IB&SB en de LEV TECH welke een ratio aanleveren van respectievelijk 50% 
en 37%. In vergelijking met de verdeling van de totale omzet (fig. 29) is ook bijgevolg 
duidelijk dat het aandeel van de LEV TECH en IB & SB is toegenomen (fig. 32). 
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Fig. 31:  
Evolutie van de 
toegevoegde 
waarde in 
watersector in 
brede zin, periode 
1999 – 2004, in 
miljoen euro en in 
% 
(Bron: Eigen 
berekeningen op 
basis van Bel-
First-DVD) 

 
De bouwnijverheid heeft de grootste inbreng tot de totale toegevoegde waarde van de 
watersector (43%), gevolgd door de LEV TECH en IB & SB. De leveranciers van 
chemische producten levert slechts 8% aan van het totaal. Per bedrijf leveren deze 
leveranciers echter de grootste gemiddelde toegevoegde waarde per bedrijf af (€ 3,75 
miljoen).  
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Fig. 32: Verdeling van de Toegevoegde Waarde volgens subsector, in miljoen euro 
(Bron: Eigen berekeningen op basis van Bel-First-DVD) 
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Tussen 2000 en 2004 is een stijging van 9,0% waar te nemen of een jaarlijkse groei van 
de toegevoegde waarde van gemiddeld 1,6% (zie fig. 31). De grootste groei is zichtbaar 
bij IB & SB (50%) en LEV TECH (41%). De leveranciers van andere goederen en diensten 
kennen zelfs een groei van (LEV VARIA; 58%). LEV P/A/L en LEV RIOL kennen een 
negatieve groei van ongeveer 5%. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 33: Evolutie van de toegevoegde waarde in de watersector in brede zin – 
ingedeeld naar sector , periode 2000 – 2004, in miljoen euro en % (Bron: Eigen 
berekeningen op basis van Bel-First-DVD) 
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6.2.1.3 Tewerkstelling 

 
In 2004 stelt de watersector in brede zin 12.404 mensen te werk, hetgeen een stijging 
voorstelt van 1,8 % t.o.v. 2003 of ca. 220 arbeidsplaatsen (zie fig. 34). Tussen 2000 en 
2004 is de tewerkstelling in de watersector echter afgenomen met 150 arbeidsplaatsen of 
1,2 % of 0,2% op jaarbasis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 34:  
Evolutie van de 
tewerkstelling in 
de watersector in 
brede zin, periode 
1999 – 2004, in 
aantal 
werknemers en in 
% 
(Bron: Eigen 
berekeningen op 
basis van Bel-
First-DVD) 
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De bouwnijverheid (LEV BOUW) stelt 47 % van de totale tewerksteling in de watersector 
“in brede zin” tewerk (zie fig. 35), gevolgd door IB & SB en LEV TECH (beide 13%). Het 
kleinste aandeel wordt aangebracht door de Leveranciers van meet en regelapparatuur 
(LEV APP), alsook m.b.t. de gemiddelde tewerkstelling per bedrijf (9,7 mensen per 
bedrijf). De betonbedrijven die rioleringen maken zijn de grootste bedrijven met een 
gemiddelde tewerkstelling van 46,9 mensen, gevolgd door LEV CHEM, LEV VARIA en LEV 
en de aannemers uit de bouwnijverheid. Een gemiddeld bedrijf uit de watersector stelt 
22,6 mensen te werk. 
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Tussen 2000 en 2004 is een daling merkbaar in de totale tewerkstelling. De daling is 
voornamelijk het gevolg van een daling van de tewerkstelling in de sector van aannemers 
uit de bouwnijverheid (10% over de periode 2000-2004) of een afvloeiing van bijna 600 
mensen. Alsook bij LEV APP en LEV P/A/L is een sterke daling van respectievelijk 24% en 
14 % of samen ongeveer 270 arbeidsplaatsen.  
 
Deze afname wordt bijna relatief goed gecompenseerd door groei in andere 
bedrijfssectoren binnen de watersector “in brede zin”. De aandacht gaat hierbij vooral 
naar de IB & SB, welke 500 meer mensen te werk stelt t.o.v. 2000. Alsook LEV TECH en 
LEV CHEM hebben een gestage groei van 14% (+200 werknemers) en 9% (+50 
werknemers) over de periode van 5 jaar (2000-2004) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 36: Evolutie van tewerkstelling in de watersector in brede zin – ingedeeld naar 
sector , periode 1999 – 2004, in aantal werknemers en % (Bron: Eigen berekeningen 
op basis van Bel-First-DVD) 
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6.2.1.4 Productiviteit 

 
De arbeidsproductiviteit (Toegevoegde Waarde per Werknemer) gaat in stijgende lijn. In 
2004 leverde één werknemer gemiddeld € 68.100 toe de watersector in brede zin. Dit is 
een stijging van 3,2% t.o.v. het voorgaande jaar. In 2000 bedraagt de bijdrage € 61.700 
per werknemer of 10,4% lager dan in 2004. De productiviteit is een indicator voor de 
concurrentiekracht van een sector of bedrijf. 
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Fig. 37: 
Evolutie van de 
productiviteit in 
watersector in 
brede zin, periode 
1999 – 2004, in 
1000 euro (Bron: 
Eigen 
berekeningen op 
basis van Bel-
First-DVD) 

 
Tussen 2000 en 2004 groeide de productiviteit met 10% of gemiddeld 2% op jaarbasis. 
Deze productiviteit is het grootst bij LEV CHEM (€ 118.000 per werknemer) en LEV TECH 
(€ 85.000 per werknemer). De laagste productiviteit wordt gemeten in de sectoren van 
de aannemers uit de bouwnijverheid en de LEV RIOL met respectievelijk een aandeel van 
61 en 58 duizend euro. Een heel sterke productiviteitsgroei is gaande in de sectoren van 
LEV TECH (+23%) en LEV APP (+24%). Ondanks de grote productiviteit per werknemer, 
is de laagste groei gaande in de LEV CHEM (7%) (zie figuur 38). 
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Fig. 38: Evolutie van productiviteit in de watersector in brede zin – ingedeeld naar 
sector, periode 1999 – 2004, in TW per werknemer, in 1.000 euro en % groei (Bron: 
Eigen berekeningen op basis van gegevens Bel-First-DVD) 
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6.2.1.5 Investeringen 

 
Volgens de Balanscentrale (Bel-First-DVD) bedraagt het aantal investeringen in de 
watersector in brede zin € 107 miljoen in 2004. Dit is een daling van 13,5 % t.a.v. 2003. 
(figuur 39). Omdat investeringen aan sterk fluctuerend kunnen zijn tussen bedrijven in 
wordt voornamelijk een gemiddelde benadering gehanteerd. Op basis van de gegevens 
tussen 1999 en 2004 wordt jaarlijks gemiddeld 108,7 miljoen geïnvesteerd in de sector.  
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Fig. 39:  
Evolutie van de 
investeringen in 
watersector in 
brede zin, periode 
1999 – 2004, in 
miljoen euro  
(Bron: Eigen 
berekeningen op 
basis van Bel-
First-DVD) 
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Algemeen wordt het grootste aandeel investeringen wordt jaarlijks aangebracht door de 
LEV BOUW (51%), gevolgd door LEV TECH (16%), LEV CHEM en IB & SB (beide 8%). 
Het aandeel investeringen per sector is een gemiddelde over de periode 1999 en 2004, 
om sterke fluctuaties tussen de jaren in te dempen. Indien de investeringen naar 
bedrijfsniveau worden teruggerekend, is duidelijk dat LEV CHEM jaarlijks het meest 
investeren. Gemiddeld wordt hierbij € 509.000 aan nieuwe materiële activa gecreëerd. 
LEV RIOL EN LEV BOUW zorgen respectievelijk voor jaarlijkse investeringen per bedrijf 
van € 338.000 en € 271.000. De leveranciers van waterzuiveringssystemen investeren 
jaarlijks € 214.000 (figuur 40).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 40: Verdeling van de investeringen volgens sector, gemiddelde investeringen over 
periode 1999-2004 (Bron: Eigen berekeningen op basis van Bel-First-DVD) 

IB & SB
8%

Lev App
1%

Lev Bouw
51%Lev Chem

8%

Lev P/A/L
6%

Lev Riol
6%

Lev Tech
16%

Lev Varia
4%

Gemiddelde Investeringen per bedrijf
periode 1999 - 2004

68

42

271

509

136

338

214

280

199

0 100 200 300 400 500 600

IB & SB

Lev App

Lev Bouw

Lev Chem

Lev P/A/L

Lev Riol

Lev Tech

Lev Varia

Gemiddeld

in 1000 euro  

77 



De bouwsector neemt 51% van de totale investeringen in de watersector in beslag, of € 
55 miljoen (gemiddelde van periode 2000 – 2004). LEV TECH investeren jaarlijks 
gemiddeld € 17,3 miljoen. Een heel klein aandeel van de investeringen worden gedaan in 
de sectoren LEV APP (1,3 miljoen euro of < 1% van het totaal). 
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Fig. 41: Evolutie van investeringen in de watersector in brede zin – ingedeeld naar 
sector, periode 1999 – 2004, in Nieuwe Mat. Activa, in miljoen euro en % groei (Bron: 
Eigen berekeningen op basis van gegevens Bel-First-DVD) 
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De investeringsgraad wordt uitgedrukt als nieuwe materiële vaste activa op Toegevoegde 
Waarde. Tussen 2000 en 2004 is deze investeringsgraad sterk toegenomen, van 12,3% 
tot 16,1% in 2004 (zie fig 42.).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Investeringsgraad periode  (1999 - 2004)
Nieuwe Mat Activa / TW (%)

12,5% 12,3%

13,7%

15,0%
16,0% 16,1%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

18%

20%

1999 2000 2001 2002 2003 2004

(N
ie

u
w

e
 M

a
t 

A
c
t 

/
 T

W
; 
in

 %
)

 

Fig. 42: 
Evolutie van de 
investeringsgraad 
in watersector in 
brede zin, periode 
1999 – 2004, in 
%  
(Bron: Eigen 
berekeningen op 
basis van Bel-
First-DVD) 
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De gemiddelde investeringsgraad van de periode 2000 t.e.m. 2004 bedraagt 14,2%. De 
investeringsgraad is hierbij het grootst in LEV TECH en LEV CHEM waarbij de ratio 
gemiddeld 16,4% en 15,3% bedraagt. De laagste graad van investeringen is aanwezig 
bij LEV APP (6,3%) en LEV P/A/L (8,2%). 
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Fig. 43: Evolutie van investeringsgraad in de watersector in brede zin – ingedeeld 
naar sector, periode 1999 – 2004, in % (Bron: Eigen berekeningen op basis van 
gegevens Bel-First-DVD) 
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6.2.2 Kennis & Onderzoeksinstellingen 

 
 
In onderstaande figuur 44 wordt een overzicht gegeven van het aantal VTE die werkzaam 
zijn in de verschillende onderzoeksinstellingen in Vlaanderen. In totaal zijn 176 VTE (Voltijds 
Tewerkgesteld Equivalent) actief binnen het domein van de watersector. Het merendeel van 
de onderzoekers behoort tot VITO (35), Universiteit Gent (46) en de Katholieke Universiteit 
Leuven (32).  
 
De toegevoegde waarde van deze kennisinstellingen kan berekend worden door het aantal 
werknemers te vermenigvuldigen met het gemiddelde brutosalaris van € 50.000. Dit geeft 
een totale toegevoegde waarde voor de Vlaamse kennisinstellingen van € 8,8 miljoen. 
Indien verondersteld wordt dat onder een productiviteitsniveau van de gemiddelde sector 
gewerkt wordt (€ 67.500 in 2004) is de totale toegevoegde waarde € 11,9 miljoen.  
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Fig. 44: Overzicht van het aantal VTE aan de verschillende onderzoeksinstellingen 
(Bron: eigen berekeningen op basis de ledenlijst van TNAV, 2005) 
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7 Overzicht economische indicatoren van de  
Watersector in Vlaanderen 

 
 
Hieronder volgt een synthese van de economische kengetallen van de Vlaamse watersector 
(zie tabel 13 en figuur 45). Tabel 13 geeft een inzicht over de omzet, toegevoegde waarde, 
tewerkstelling, investeringen, productiviteit en de investeringsgraad van de Vlaamse 
watersector, zowel beschouwd “in enge zin” als “in brede zin”. In figuur 45 wordt deze 
onderverdeling gehanteerd in vergelijking met kengetallen van enkele andere Vlaamse 
sectoren. Hierbij wordt opgemerkt dat de gegevens van de andere bedrijfssectoren volgens 
de NACE-BEL-Codes zijn, waarbij het aandeel “sector in brede zin” deels afwezig blijft. 
 
Deze samenvatting is gebaseerd op de analyses uit bovenstaand beschreven hoofdstukken. 
Zoals hoger vermeld, zijn deze gegevens op basis van de Bel-First-DVD. Onder de 
watersector in brede zin wordt een onderscheid gemaakt tussen de gegevens inclusief en 
exclusief de waterbouwkundige sector, aangezien deze sector de helft van de economische 
kengetallen voor rekening neemt.  
 
Ondanks de waarde van “omzet” in economische analyses is het belangrijk hierbij op te 
merken dat deze parameter een overschatting van de werkelijkheid voorstelt omwille van 
handel tussen bedrijven van eenzelfde sector. Daarom zijn de andere economische 
kengetallen van groter belang, met name toegevoegde waarde,  tewerkstelling en 
investeringen. 
 
De Vlaamse watersector heeft een omzet van ongeveer € 3,37 miljard. Hiervan wordt € 821 
miljoen gerealiseerd door de drinkwatermaatschappijen en Aquafin NV. In totaal zijn 
ongeveer 17.200 mensen tewerkgesteld in de Vlaamse watersector, waarvan 12.500 
tewerkgesteld zijn bij de leveranciers van goederen en diensten. De overheidsinstanties en 
instellingen zorgen voor een totale inbreng van 564 arbeidsplaatsen. De Vlaamse 
watersector creëert een toegevoegde waarde van € 1,3 miljard. De productiviteit en 
investeringsgraad is het grootst bij Aquafin NV. In vergelijking met andere Vlaamse sectoren 
is het niveau van investeringen hoog.  
 
Opmerkelijk is de hoge graad van productiviteit in de afvalwatersector. In de 
afvalwatersector is deze 3 tot 4 maal hoger dan in de andere deelsectoren. Hetzelfde kan 
geconcludeerd worden m.b.t. de investeringsgraad, welke in de drink –en afvalwatersector 
(60%) merkelijk hoger ligt dan in de andere deelsectoren in brede zin (ca. 14%) van de 
watersector of andere bedrijfssectoren (bvb. voedingsindustrie: 17%).   
 
Ondanks het feit dat de watersector in enge zin 24,3% van de totale omzet en 38% van de 
toegevoegde waarde in de totale watersector voor rekening neemt, investeert de 
watersector in enge zin drie kwart van de totale investeringen, hetgeen duidt op een sterk 
moderniserend karakter. Hierbij wordt ook het economische belang van deze sector voor de 
leveranciers van goederen en diensten benadrukt. Aangezien 28,4% van de omzet buiten 
Vlaanderen wordt gerealiseerd kan besloten worden dat de watersector in brede zin sterk 
afhankelijk is van de watersector in enge zin, en meer bepaald de overheidsaanbestedingen, 

81 



welke volgens cijfers van SERV 52% van de totale omzet in de watersector 
vertegenwoordigt. 
 
 Tabel 13: Overzicht economische kengetallen van de Vlaamse Watersector 

(gemiddelde van periode 1999-2004)  
 

    

Omzet Toegevoegde 
Waarde (TW) 

Tewerkstelling Productiviteit 
(TW/werknemer) 

Investeringen 
(Nieuwe Mat. 

Activa) 

Investerings-
graad 

(Nieuwe Mat 
Activa/TW) 

    (in € miljoen) (in € miljoen) (in aantal) (in 1000 euro) (in € miljoen) (in %) 

Drinkwater 506 292 3.324 87,8 107 37% 

Afvalwater 315 188 765 278,0 193 77% 

Organisaties 
& Instanties 

/ 20 390 50,0 / / 

E
n

g
e
 Z

in
 

Totaal 821 500 4.479 111,5 300 60% 

                

Totaal 
(excl.Bouw) 

1.378 449 6.227 72,1 54 12% 

Totaal 
(incl.Bouw) 

2.553 803 12.545 64,0 109 14% 

B
re

d
e
 Z

in
 

Organisaties 
& Instanties 

/ 10 199 50,0 / / 

                

Totaal 
(excl.Bouw) 

2.199 949 10.905 87,0 354 37% 

T
o

ta
le

 
S

e
ct

o
r 

Totaal 
(incl.Bouw) 

3.374 1.303 17.223 75,6 409 31% 

 
In vergelijking met andere bedrijfssectoren is de watersector qua omzet te vergelijken met 
de staalindustrie en kledingsindustrie. 
 
De toegevoegde waarde van de watersector is vergelijkbaar met staal-, textiel-, en 
houtverwerkende industrie. Hierdoor wordt het belang voor de Vlaamse economie duidelijk. 
Ongeveer 17.200 mensen zijn werkzaam in de totale watersector, hetgeen relatief laag 
uitvalt tegenover enkele ander bedrijfssectoren, maar het hoog productieve karakter van de 
watersector aantoont. Enkel in kapitaalintensieve sectoren zoals de sectoren als de chemie-
industrie en staalnijverheid is een hogere arbeidsproductiviteit waarneembaar. 
 
De hoge graad van investeringen is voornamelijk te danken aan het grote aanbod 
overheidsaanbestedingen voor de bouw en optimalisering van waterzuiveringsinfrastructuur. 
In vergelijking met andere sectoren investeert de watersector in brede zin relatief sterk. De 
investeringsgraad is vergelijkbaar met de houtverwerkende industrie en de 
voedingsindustrie, welke allebei als sterk innoverend gekenmerkt staan. 
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 Fig. 45: Economische kengetallen watersector (in enge en brede zin) t.o.v. andere sectoren (Bron: 
eigen berekeningen o.b.v. Bel-First-DVD, www.industrievlaanderen.be - gemiddeld over 1999-
2004) 
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Besluit 

 
 
 
Dit rapport bevat de resultaten van een onderzoek dat door de Universiteit Gent 
uitgevoerd is naar de watersector in Vlaanderen. Het onderzoek heeft tot doel een 
globaal beeld te schetsen van de belangrijkste kenmerken van de Vlaamse watersector. 
De aanleiding voor dit onderzoek is de vaststelling dat over deze industrietak enerzijds 
weinig bekend is, terwijl deze sector samen met de milieusector anderzijds van 
strategisch belang is voor de sociaal-economische ontwikkeling, de werkgelegenheid en 
de kwaliteit van het leven in Vlaanderen. Bovendien betreft het ook op zich een 
belangrijke industrietak, zowel economisch als sociaal. 
 
Het onderzoek bestaat uit twee delen: (1) een analyse van de literatuur over de 
watersector en (2) een inventarisatie en telefonische bevraging van de bedrijven die 
actief zijn in de Vlaamse watersector. Naast bedrijven met kernactiviteiten in de 
watersector (sector in enge zin) zijn tevens de sector in brede zin, de overheidsinstanties 
en de sectororganisaties in de analyse opgenomen. Deze afbakening van de watersector 
is opgemaakt door een lijst van 550 bedrijven op te stellen en de economische gegevens 
op te vragen bij de Nationale Bank van België over de periode 1999-2004. Omwille van 
de grote diversiteit tussen bedrijven is een indeling volgens subsector meer aangewezen 
dan de gestandaardiseerde indeling volgens NACE-BEL Codes. 
  
Huidige situatie 
 
De Vlaamse watersector heeft een omzet van ongeveer € 3,37 miljard. Hiervan wordt € 
821 miljoen gerealiseerd door de drinkwatermaatschappijen en Aquafin NV. In totaal zijn 
ongeveer 17.200 mensen tewerkgesteld in de Vlaamse watersector, waarvan 12.500 
tewerkgesteld zijn bij de leveranciers van goederen en diensten. De overheidsinstanties 
en instellingen zorgen voor een totale inbreng van 564 arbeidsplaatsen. De Vlaamse 
watersector creëert een toegevoegde waarde van € 1,3 miljard. De arbeidsproductiviteit 
en investeringsgraad is het grootst bij Aquafin NV. In vergelijking met andere Vlaamse 
sectoren is het niveau van investeringen hoog.  
 
De aannemers uit de bouwsector zijn in Vlaanderen duidelijk de grootste subsector in de 
watersector. Dit compartiment vertegenwoordigt ongeveer de helft van de totale omzet 
en van het aantal arbeidsplaatsen in de sector. Gezien het belang van drink- en 
afvalwater, twee segmenten waarin de publieke sector traditioneel een belangrijke rol 
speelt, is de overheid vaak een belangrijke afnemer van goederen en –diensten, en 
vertegenwoordigt dit 52 % van de totale gerealiseerde omzet. 
 
Net zoals in vele andere landen bestaat de Vlaamse watersector vooral uit kleine 
ondernemingen. Meer dan 80% van de Vlaamse milieubedrijven telt minder dan vijftig 
werknemers en meer ongeveer 40% van alle milieubedrijven stelt zelfs minder dan tien 
werknemers tewerk. Slechts 7% van de bedrijven heeft meer dan 200 werknemers.  
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De afvalwatersector in enge zin is een sterk groeiend compartiment in de totale 
watersector en kent een jaarlijkse groei van omzet en toegevoegde waarde van 2,5 en 
4,3% over de periode 2000-2004. De tewerkstelling is over dezelfde periode gedaald met 
ongeveer 1 %, met een sterke productiviteitsstijging van 5% per jaar tot gevolg. Het 
andere compartiment in de watersector in enge zin, de drinkwatersector, kent over de 
periode 2000-2004 een omzetgroei van gemiddeld 5,3% op jaarbasis. De toegevoegde 
waarde stijgt hierbij in een vergelijkbaar ritme. De tewerkstelling is stijgend in 
vergelijking met 1999 (+0,6% per jaar) maar stagneert en daalt over de periode 2002-
2004 met gemiddeld 0,6% per jaar. Dit heeft tot gevolg dat de productiviteit net als in de 
afvalwatersector jaarlijks sterk stijgt (3%). 
 
Tijdens de periode 2000-2004 kent de watersector in brede zin een gestage omzetgroei 
van 1,5 %. De toegevoegde waarde groeit jaarlijks met 2,1% en is voornamelijk het 
gevolg van de groei bij de subsectoren LEV TECH en IB & SB. De bouwnijverheid kent 
een stagnerende groei over dezelfde periode. De tewerkstelling binnen de watersector in 
brede zin daalt weinig met 0,25% op jaarbasis. De subsectoren LEV TECH (leveranciers 
van zuiveringstechnologieën) en voornamelijk de ingenieurs- en studiebureaus werven 
over de periode 2000-2004 samen meer dan 500 mensen aan, of een jaarlijkse groei van 
respectievelijk 2,8% en 7,2%. De bouwnijverheid (LEV BOUW) kende daarentegen een 
daling van de werkgelegenheid van 10% tijdens de periode van 2000-2004, welke een 
sterke impact heeft op de totale watersector.  
 
In onderstaande figuur 46 wordt een beeld gegeven van het socio-economische belang 
van de watersector. Hierbij wordt de jaarlijkse gemiddelde groei – periode 2000 - 2004 
van tewerkstelling en toegevoegde waarde met elkaar vergeleken. De grootte van de 
cirkel geeft een indicatie van de gemiddelde investeringsgraad van de subsector. 
 
Een positieve groei van de toegevoegde waarde bij een stagnerende tewerkstelling 
betekent een groei van de productiviteit, welke het sterkst aanwezig is bij LEV TECH en 
de leveranciers van meet –en regeltoestellen (jaarlijks gemiddelde van 4,8%). Daarnaast 
kan de subsector LEV TECH, samen met de LEV CHEM en aannemers (LEV BOUW) als de 
sterkst investerende sectoren beschouwd worden (investeringsgraad > 15%). De 
bouwnijverheid heeft hierbij een aandeel van 51% van de totale investeringen binnen de 
watersector in brede zin. 
 
Voor heel wat bedrijven vormt de watersector een beperkt percentage van de totale 
afzet. De leveranciers van zuiveringstechnologieën zijn het sterkst gespecialiseerd in 
watersector met een ratio wateromzet/totale omzet van meer dan 70%. Leveranciers van 
chemische producten, apparatuur zijn daarentegen minder aanwezig op de watermarkt 
en hebben een specialisatiegraad van maximaal 20%. Algemeen geldt in de watersector 
de regel: “hoe groter het bedrijf – hoe minder gespecialiseerd”. De activiteiten worden 
dan uitgebreid naar andere deelsectoren binnen de milieu-industrie  
 

85 



Bij goederen en -diensten is, in tegenstelling tot wat soms wordt aangenomen, géén 
beperkte internationale handel aanwezig. Voor de Vlaamse watersector is de exportratio 
in vergelijking met andere sectoren beperkt: ongeveer 28% van de omzet van de 
watersector is afkomstig van uitvoer buiten Vlaanderen. Veruit de meeste uitvoer vindt 
plaats naar Wallonië en de buurlanden Frankrijk, Duitsland en Nederland. Dit komt 
overeen met de situatie in vele andere landen: export van milieugoederen- en diensten 
gebeurt tot vandaag vooral tussen naburige industrielanden. Vooral in het compartiment 
consulting (IB & SB) is de exportratio relatief beperkt. 
 

Fig. 46 : Socio-economische belang van de watersector, 1999-2004, jaarlijkse groei 
Toegevoegde Waarde (X-as), Tewerkstelling (Y-as); Gem. Investeringsgraad 
(Grootte Bel)  
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De hoge investeringsgraad van de watersector in enge zin, i.e. de afvalwatersector, met 
name Aquafin en de drinkwatersector, vloeit voort uit de specifieke maatschappelijke 
taak inzake afvalwaterzuivering en drinkwatervoorziening die deze sector vervult en de 
daaruit voortvloeiende structuur en financiering van de bedrijven binnen deze sector als 
semi-overheidsbedrijven. 
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Toekomst van de Vlaamse watersector 
 
De milieusector en meer bepaald de watersector is duidelijk een zeer dynamische sector. 
Getuigen hiervan zijn de vele toetredingen en sluitingen, en de talrijke fusies en 
overnames de jongste jaren. De Vlaamse milieusector is bovendien globaal sterk 
winstgevend, de innovatiegraad ligt hoog en de groeiverwachtingen zijn gemiddeld 
genomen gunstig. De Vlaamse watersector is permanent in ontwikkeling en zal wellicht 
ook de komende jaren verder uitgroeien tot een belangrijke economische activiteit. 
 
De watersector in Vlaanderen staat echter ook voor belangrijke structurele 
veranderingen, zowel aan de aanbodzijde (bv. privatisering, consolidering, globalisering) 
als aan de vraagzijde (verschuiving van “end-of pipe” naar schone technologieën, van 
“compliance” naar “resource productivity”, van groei op de binnenlandse markt naar 
groei op exportmarkten, enz.).  De situatie verschilt naargelang het marktsegment en de 
milieu-activiteit, maar globaal kunnen volgende vijf belangrijke uitdagingen worden 
vermeld: 
 
De toekomst van de Vlaamse sector is sterk verbonden met vijf genoemde uitdagingen: 
de maturisering van de sector, het innovatievermogen, de vraaggerichtheid, de 
exportgerichtheid en de netwerkvorming. Belangrijke knelpunten die de watersector 
momenteel ervaart en oplossingen die door de sector zelf worden voorgesteld kunnen 
hiermee in verband worden gebracht. 
 
De Vlaamse watersector vertoont, net zoals in andere westerse landen, stilaan 
kenmerken van een mature markt, zoals sterke concurrentie en zelfs overcapaciteit op 
sommige segmenten, stijgende druk op de prijzen, een toegenomen belang van 
marketing en diensten na verkoop, een dalende rendabiliteit of alleszins grotere 
verschillen in winstgevendheid tussen ondernemingen, en een consolidatie van het 
marktaandeel door fusies en overnames. Sommige Vlaamse bedrijven zijn verlieslatend, 
naar schatting 1 op 6, en sommige daarvan al enkele opeenvolgende jaren.  Een niet 
onbelangrijk aandeel ondernemingen verwacht bovendien een daling van de omzetgroei 
uit het verleden of zelfs een absolute daling van hun omzet (SERV, 2001). Hierdoor is het 
te verwachten dat een aantal Vlaamse bedrijven op korte termijn in zware problemen 
kan komen, tenzij een antwoord wordt geformuleerd op de andere belangrijke 
uitdagingen. 
 
Succesvol ondernemen wordt bepaald door een hele reeks factoren, maar de 
aanwezigheid van technische competentie en hoogwaardige producten en -diensten 
blijken tot de belangrijkste te behoren. Dit betekent meteen ook dat de groei en de 
concurrentiepositie van de Vlaamse watersector in grote mate wordt bepaald door het 
innovatievermogen. Momenteel is de Vlaamse watersector een relatief sterk innoverende 
sector. Het fundamentele onderzoek is hierbij voornamelijk aanwezig in de 
onderzoeksinstellingen zoals universiteiten en in mindere mate bij de kleinere 
onderzoeksinstellingen, VITO en bedrijven uit de Vlaamse watersector. De uitdaging 
bestaat erin de huidige innovatiegraad verder op te trekken door nauwe samenwerking 
tussen onderzoeksinstelling en bedrijven, bij de inspanningen op het vlak van onderzoek 
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en ontwikkeling ook voldoende ruimte te creëren voor fundamentele, toekomstgerichte 
technologische vernieuwingen. 
 
In navolging van een internationale tendens in andere industrielanden verschuift de 
vraag naar goederen- en diensten in Vlaanderen stilaan van “end-of pipe” naar schone 
technologieën en van “compliance” of naleving van milieureglementering naar “resource 
productivity” of het efficiënt gebruik van milieu, energie, materialen en ruimte.  Hierdoor 
ontstaan de beste kansen voor bedrijven die zich richten op de exportmarkt en een meer 
preventie-, en procesgeïntegreerde aanpak, op integrale benaderingen waarbij niet alleen 
emissies maar ook inputs zoals grondstoffen, water en energie worden bekeken, en op 
strategisch advies en klantgerichte oplossingen op maat in plaats van standaard 
technologieën.  
 
De exportratio van de Vlaamse industrie is nog relatief beperkt, wellicht mede doordat de 
Vlaamse sector vooral veel kleine ondernemingen telt, die zich duidelijk minder dan grote 
bedrijven op de wereldmarkt begeven of kunnen begeven.  Bovendien is de uitvoer van 
vooral geconcentreerd op de directe buurlanden, terwijl de belangrijkste exportmarkten 
in toenemende mate buiten de westerse industrielanden liggen. Tenslotte is de 
concurrentie op de buitenlandse markten bijzonder groot en ondersteunen een aantal 
andere landen de milieubedrijven actief bij exportactiviteiten. Ook in Vlaanderen wordt 
hieraan gewerkt, maar maken bedrijven relatief weinig van deze diensten gebruik. 
 
Tot slot kan worden vastgesteld dat de milieusector evolueert naar grotere 
netwerkvorming en partnerships tussen bedrijven onderling en tussen milieubedrijven en 
overheden. Dit is onder meer het gevolg van een evolutie van de vraag naar tegelijk 
totaaloplossingen en specialistische kennis, hetgeen soms moeilijk door eenzelfde bedrijf 
kan worden geleverd.  Ook worden in vele landen, op initiatief van de overheid dan wel 
de industrie zelf, allianties met overheden gesloten, vooral gericht op de ondersteuning 
van de export van goederen- en diensten. Op de wereldmarkt is immers vaak niet alleen 
behoefte aan technologische inbreng, maar tevens aan deskundigheid, wetgeving, 
nieuwe instanties en financiering (zgn. institutional capacity building en financial 
engineering). In vergelijking met sommige buurlanden is in Vlaanderen de communicatie 
en de samenwerking binnen de watersector en de overheid tot dusver eerder beperkt. 
 
Met het oog op het versterken van de samenwerking en uitbouwen van partnerships is 
het aangewezen dat de watersector de krachten bundelt en een sterke watercluster 
ontwikkelt. Hierbij is het aangewezen te starten met een haalbaarheidsstudie en 
vervolgens actieplannen op te stellen. 
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BIJLAGE 1: 

Watersector in brede zin – Lijst van bedrijven 
 
 

A + D Milieu N.V. Electro Decat                                                Nalco Belgium N.V. 

A. Carpentier En Zonen N.V.                                  Electro Goeminne Dikkelvenne N.V. Electro Technisch Install Nering Bögel 

A.Ag. Nijs B.V.B.A                                              Electro Goorts N.V. Hoogspanningstechnieken                  Nico 

A.B.S. Pumps N.V.                                            Elscolab N.V. Nijs Marcel N.V.                                           

A.S. Zwaans B.V.B.A.                                         Emit Ercole Marelli Impianti Technologici S.P.A.             Nordic Water Benelux Bv 

A+D Milieu / Dhv Empo-Verder N.V. Novotec 

Aannemingen Windey Ivan N.V.                                 Endress+Hauser Belux N.V. Novuswater 

Aannemingsbedrijf J.D. Janse N.V.                            Engels B.V.B.A. O.W.S. N.V. 

Aannemingsmaatschappij Cfe N.V.                                Enprotech Olivier Construct N.V.                                  

Aaqua N.V. EN.V.iro Chemie Ondernemingen Burens N.V.                         

Abb N.V. EN.V.irotox Ondernemingen Ir Oscar De Jonge En Zoon N

Abs Pumps N.V. EN.V.irotox Laboratoria Ondernemingen Jan De Nul N.V.                   

Absam EN.V.isan N.V. Orinso N.V. 

Aclagro N.V.                                                   EN.V.itec P. Mais Automatisering N.V.                         

Aco Passavant N.V. Epas N.V. P. Roegiers & Co N.V.                                  

Adams N.V. Wegeniswerken Grondwerken Afbraakwerken Eriks N.V. Pca N.V. 

Aerzen Belgium N.V. Erm Peeters Studie- En Ingenieursbureau 

Agrilab Esher B.V.B.A Penninck Aannemingen N.V.                         

Agroviro N.V. Eternit N.V. Persyn N.V.                                                 

Air Liquide  Benelux Etn Georges Champagne N.V.                                   Petillion B.V.B.A                                          

Pevenage En Zoon B.V.B.A.                          Air Products N.V. Eureplan 

Air Vision Eureplan Pipelife Belgium 

Akatherm Eurowater Belgium N.V. Plantec N.V. 

Akron Everaerts Engineering And Equipment N.V.                       Prominent Belgium N.V. 

Akwadok B.V.B.A F.S.C. N.V. Protos 

Alfa Laval Benelux N.V. Fabricom Gti N.V.                                            Quadrant Studie - En Landmeetburo 

Alfa Laval Flow N.V.                                         Feys Milieutechnieken N.V. Rasenberg Wegen&Milieu 

Algro Aannemingen B.V.B.A                                       Filtration Cvba Reditec B.V.B.A. Renovatie En Dichtingstechn

Algrobo N.V.                                                   Flowtec B.V.B.A Retec Instruments N.V. 

Alitech Flow-Tronic N.V. Rietland 

Alldos France Paul Rimeco Milieu 

Allweiler Franki N.V.                                                    Riotec 

Almeco Furnibo Algemene Bouwwerken B.V.B.A.                         Roam Chemie 

Alonco N.V. Algemene Onderneming                             G.T.I.  Electro Thijs Genk N.V.                              Rombaut N.V. Algemene Aannemingen          

Alpha-Studieburo G.V.E. Ronoh N.V.                                                 

Altec North & Central Europe Gabecon Ronoh-Roegiers                                           

Alwabo  B.V.B.A.                                             Gabecon N.V.                                                 Roto-Sieve 

Alweco Aannemers En Wegenbouwbedrijf B.V.                 Ge Water & Process Technologies S W B Ontwerpen 

Ambaro N.V.                                                    Geberit N.V. S.C.A.B.S. N.V. Specialised Construction And 

Anatec Gefran Benelux N.V. S.W.B.O. B.V.B.A. 

Anotec B.V.B.A Gemoco N.V.                                                    S.W.K. N.V. 

Antwerpse Bouwwerken N.V.                                      Geo Milieu Sabbe Bedrijf B.V.B.A.                                 

Apers & Partners B.V.B.A                                        Geosan N.V. Sabbe B.V.B.A 

Applitek Geveke Sanotec N.V. 

Aqua Belgica Gf Sbs Bouw                                                   

Aquaduct Prisdo (Sgps) Ghent Dredging N.V.                                            Schoemaco N.V.                                          

Aquaplus N.V. Giluco N.V. Seda / Beta Bv 

Aquaprof Belgium Global Water Engineering N.V. Sede Benelux N.V. 

Aquarama Glynwed Sedic 

Aquarech B.V.B.A Godevik  B.V.B.A.                                            Seewater B.V.B.A 

Aquaresearch Gondrexon Industrie N.V. Seghers Aannemingen N.V.                          

Aqua-Space Gp Electronics B.V.B.A Seghers Engineering Better Technology Group

Aquasystems International N.V. Greensan Servaco N.V. 

Aquitec Systems B.V.B.A Groep Dekempeneer Sgs EN.V.ironmental Services N.V. 

Arcadis Gedas N.V. Grondwerken Willy Haesaert Shanks Milieuadvies N.V. 

Arcadis Lapere Grontmij België N.V. Shanks N.V. 

Archimedes  N.V. Grontmij Belgroma N.V.  Siemens N.V.                                              

Arivic Grontmij Clerckx Siemens N.V. 

Arthur Moens N.V.                                              Grontmij Verschave Sika 

Ashland Grontmij-Clerckx Simons R. Alg. Ondern. B.V.B.A                    

Asset N.V. Group BeN.V.itec Siro Construct                                             

Astro-Plan B.V.B.A. Group Machiels Skalar Belgium B.V.B.A 

Aswebo Aannemersbedrijf N.V.                                   Group W Smet - Tunnelling 

Ata                                                          Grout Techniek B.V.B.A Smet Boringen 

Atf Belgium N.V.                                               Grundfos Bellux N.V. Smet-Groundwater Technics N.V.                  

Audebo N.V.                                                  Gti Infra N.V.                                                 Snoek Technology N.V. 

Audenaert Andre B.V.B.A                                         Guy Toelen B.V.B.A                                              Snoek Technology N.V.                                

Audoorn & Co B.V.B.A                                            Gve Socea 

Ava Huep Hach Lange  N.V. Sodraep N.V. Bouw-Kunst-Waterleiding-Riole

Avecom N.V. Haecon N.V. Soetaert/Algemene Ondernemingen              

Avs Afvalwaterbehandelingssystemen B.V.B.A.                 Haegebaert N.V. Solartron Mobrey N.V. 

Axtron Milieutechniek B.V.B.A Hako Boringen Soresma 

Bas  
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Hanna Instruments B.V.B.A Soresma N.V. 

Bastiaens - Van Den Eynde                                    Hci/Brc Stabo C.V. 

Becewa Hec B.V.B.A                                                     Stabo Cvba 
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Beernaert'S Werken B.V.B.A                                      Heeren B.V.B.A. Algemene Ondernemingen               Stadsbader Flamand N.V.                                        

Belconsulting N.V. Heijmans Bouw N.V.                                           Stallaert Jan Aannemer                                       

Belleaqua Heijmans Infra N.V.                                          Sterckx Wegenbouw N.V.                                         

Besix  Sbbm En Six Construct  N.V.                           Hemmis N.V. Sterling Fluid Systems (Belgium) N.V. 

Betasco N.V.                                                 
Hens N.V. Algemene Aannemingen Van Wegenis 
Grond Afbraakwerk Stokmans 

Beton De Clercq Herbosch Kiere N.V.                                            Strabag Belgium Sa                                           

Beton Duffeleer Hermans & Co Algemene Onderneming N.V.              Strabag N.V. Benelux                                         

Betonac N.V.                                                   Herve Scheirlinck B.V.B.A Algemene Ondernemingen Struktoreg Engineering N.V. 

Bio-Construct N.V. Hevec Studiebureau Demey 

Biosolidair Hortex B.V.B.A                                                  Studiebureau Marc De Nil-Swk 

Bioterra N.V.                                                
Hufkens N.V. Alg.Bouwonderneming & 
Industriebouw             Studiebureau Patrick Casier 

Biotim Huijbregts Wegenbouwonderneming B.V.B.A             Studiebureau Vds Planning 

Biotim N.V.                                                  Hulsink Studiebureel Hevec Cv 

Bitumar N.V.  (Dec)                                            Huys Joseph En Zonen B.V.B.A                                 Superbeton Laeremans N.V.                                    

Bleijko Roeselare Hydro Soil Services N.V.                                     Swk 

Boralit Hydroconcept T.D. Aalst 

Bosta België N.V. Hydroscan Talboom N.V. 

Bouwbedrijf Verhelst & Cie N.V.                              Hye Gebroeders N.V.                                            Tavernier N.V.                                               

Bpi Instruments I.B.S. N.V. Tbma 

Brebuild Algemeen Bouwbedrijf N.V.                           I.S.P. N.V. Td Aalst 

Brenntag N.V. Ibeve Tebodin Belgium 

Bürkert Contromatic N.V. Id Construct Techform Technology 

Bwt Belgium Id Construct Techno Bouw                                                  

C.R.W. B.V.B.A.                                              Idrabel Technum Gent  

Caldic Belgium N.V. Ilegems Luc Bouwbedrijf N.V.                                 Technum Hasselt 

Carmans Wegenbouw N.V.                                       Imcoma Technum N.V. 

Cegelec N.V. Indaver N.V. Tijd. Ver. Deckx - Va Tech Alg. Ond. N.V.                   

Cei Construct N.V.                                           Industriele Technieken Danny Vliegen Tijdelijke Vereniging "Molenbeek"                            

Cei Electrotec                                               Infrabo Tpf-Seges 

Celabor Interplant                                                   Trafiroad N.V.                                               

Cenpotech B.V.B.A Ipas Trans Vancoppenolle N.V. Grondwerken Container- Re

Certysterck N.V.                                             Irtas B.V.B.A. Transmark N.V. 

Ceulemans Fr. & Co N.V. Vervoeruitbating                     Itt Flygt N.V.                                               Trevi N.V. 

Chemiphar Itt-Flygt Belgium B.V.B.A Tubobel 

Ciba Speciality Chemicals N.V. J. Kamps & Co N.V. Tumar B.V.B.A 

Cl.Lievens En Zoon B.V.B.A.                                  J. Van Den Cloot Algemene Onderneming N.V.           Tyco-Valves | Controls 

Clarfloc N.V. Janssen & Drooghmans Univar Belgium N.V. 

Clasal N.V.                                                    Janssen N.V. Algemene Ondernemingen                    Vag/Algemene Ondernemingen N.V.                          

Cnockaert N.V.                                               Jean Baeten Algemene Onderneming                        Van Broekhoven'S Algemene Onderneming N.V.         

Cnockaert N.V.                                                 Jef Vanspauwen & Zoon                                        Van De Kreeke Wegenbouw N.V.                               

Cnockaert Ver. Ann. & Filip Johnson Pump Brussels N.V. Van De Sande Wegenbouw B.V.B.A                            

Cochuyt - De Smet                                            Jonckheere B.V.B.A. Van De Sype 

Cocquyt A. B.V.B.A. Grond Water En Beplantingswerken Jos Laeremans B.V.B.A                                           Van Den Broecke Bertrand                                     

Cordeel Gebroeders Alg. Bouwond. N.V.                        Jouret B.V.B.A. Van Den Bulcke - Goegebeur 

Cordeel N.V. Zetel Hoeselt Algemene Bouwonderneming Jumo Automation Van Den Eeckhaut Jose/Algemene Ondernemingen     

Couwberghs                                                   Juri N.V.                                                    Van Der Gucht Bouw N.V.                                      

Cra N.V. K Insituform N.V.                                              Van Gorp'S Moderne Wegenbouw N.V.                       

Crane Pft Kaeser Kompressoren Van Gronsveld Bouwbedrijf N.V.                               

D + A Planning Kanters Bedrijven Van Himbeeck N.V. 

D.C. Recon N.V.                                                K-Boringen N.V.                                                Van Immerseel Laura Wed. Rouan Willy                     

Dab Pumps Kelma Van Kasteren                                                 

Danheux & Maroye Entr. De Constr. N.V.                       Kembo   Kempische Bouw- En Wegenwerken N.V.      Van Laere N.V.                                               

Dca  N.V.  Bouw En Wegenbouw                                   Kemira Van Roey N.V.                                                  

Dcm Keppel Seghers Belgium N.V. Van Vooren E. Labo 

De Brandt N.V. Waterbouwkundige Werken                    Keramo Van Wellen Aannemingen N.V.                                  

De Bree Kiwa België N.V. Vanacker Johan B.V.B.A 

De Bruyn Alfred B.V.B.A                                         Klaps IN.V.est Vanden Buverie Jozef & Co                                    

De Bruyn B.V.B.A. Industrial Pump Systems                  Kobold Vandenbulcke & Olivier Beton 

De Clercq Aannemingen N.V.(Leverancier Niet Meer 
Gebruiken ] 

Koch Ockier N.V. Aanneming Grond Weg En 
Rioleringswerken     Vandeputte Silvere                                           

De Meuter G&A N.V. Grondwerken Afbraak Vervoer        Konecranes N.V.                                              Vanderstraeten 

De Moor B.V.B.A. Krohne Belgium N.V. Vandezande B.V.B.A 

De Mulder B.V.B.A Alain                                         Ksb N.V. Vandezande B.V.B.A Constructiewerkhuis Draineerbed

De Neef Eco-Technics N.V. Kumpen N.V.                                                    Vandezande R Konstruktiewerkh & Dra B.V.B.A           

De Paepe Kwt Milieu Vangeel Wegenbouw B.V.B.A                                    

De Waele Gebroeders N.V.                                       L.L. & N. De Meyer N.V.                                      Vanhout N.V. Integrale Bouwservice                          

De Witte B.V.B.A.                                            Laborelec Vanlerberghe Aannemingen B.V.B.A.                          

Dec N.V. Lambda Instruments Vansteenkiste Carlo/Mylle                                    

Deckers Milieubeheer B.V.B.A Lannoo-Snoeck & Partners N.V. Vbg N.V.                                                     

Deckx Aannemingen Lapere N.V. Vebor  Vereniging Voor Bouwkundige Realisaties N.V. 

Lareco N.V. Aannemingsmaatschappij Voor 
Grondwerken Water    Deckx Algemene Onderneming N.V.                              Vega N.V. 

Deckx Werkhuizen                                             Lhoist Sa Vekan N.V.                                                     

Degremont Benelux Libost-Groep N.V. Veralco                                                      

Degremont Sa                                                 Lierman - Van Den Houwe Verder Belgium N.V. 

Degro B.V.B.A. Algemene Grondwerken                         Lisec Verhaeren N.V. Wegenwerken                                   

Demeyer Strukton N.V.                                        Lisec Milieulabo & Milieuadvies Verhegge Marc                                                



Democo N.V.                                                    Lisec N.V. Verheye B.V.B.A                                                 

Demula Lobelle Verkinderen Wegeniswerken N.V.                              

Den Hartigh Lovap Vzw Vewegro B.V.B.A                                                 

Denys N.V.                                                     Lummense Wegenbouw N.V.                                     Vigotec N.V. 

Depret N.V.                                                  Luxell B.V.B.A Vindevogel N. N.V. Ondernemingen Wegen En Riolerin

Desot B.V.B.A Algemene Ondernemingen                      Maasland Beheer & Logistiek N.V. Vink N.V. 

Desotec N.V. Maes Adiel Wegeniswerken N.V.                                Visser & Smit Hanab Bv (Voorheen Aquavia)               

Deswebo N.V.                                                 Marine Motors Visser & Smit Hanab N.V. 

Devaere N.V.                                                 Martin Wegenbouw N.V.                                          Vormezeele B.V.B.A  Algemene Aanemingen               

Devagro N.V.                                                   Matagne & Vandamme Entreprises N.V.                     Vuylsteke Ivan Bouwmaterialen B.V.B.A                     

Devos-Francois Sa Maweco  N.V.                                                 Vwr International B.V.B.A 

Dewekon B.V.B.A                                                 Max Van Biervliet En Zoon  N.V.                              Vyncke & Partners 

Dewulf B.V.B.A Boomkwekerijen Tuinaanleg Pepinieres  Mbg Maatschappij Voor Bouw-En Grondwerken           Waterleau N.V. 

Dow Benelux Mebumar Watrex 

Drooghmans J. & Zonen Alg. Ond. N.V.                         Mees Wegeniswerken  B.V.B.A.                                 Wavin Belgium 

Dsv N.V.                                                       Merrem & La Porte Collignon N.V. Wedeco 

Dta Merrem & La Porte Collignon N.V.                              Wegebo N.V.                                                    

Dumoulin Jos Merrem & Laporte Bv                                          Wegenbouw Clissen B.V.B.A.                                   

Duynslaeger & Co N.V. Mervers Wegenbouwbedrijf J. Lintzen B.V.                             

D-Water Metis N.V. Wegenwerken De Moor N.V.                                     

Dyka Plastics Metso Minerals Benelux Wegrovan N.V.                                                

Eagle International N.V.                                     Milieutechniek B.V.B.A Welders Filtration Technology N.V.                             

Eco Vsb Miplan N.V. Wes Milieuonderzoek 

Ecobeton N.V. Model Engineering N.V. Westfalia Separator Belgium 

Ecodis N.V. Moeskops Bouwbedrijf N.V.                                    Wft N.V. 

Ecolas Mols Louis Algemene Aannemingen                           Wilo N.V. 

Molse Bouwonderneming N.V.                                   Windey Ivan                                                  Ecomater B.V.B.A 

Econosto Monostore Windey N.V.                                                  

Ecosave Mourik Bv With Us N.V. 

Ecotechnic Mtd Milieutechnieken B.V.B.A Yokogawa Belgium N.V. 

Eco-Vision B.V.B.A Mti Yvan Paque Sa                                                

Multiprofessioneel Architecten- En Ingenieursbureau 
Studiebureau Talboom Edo Pumps Zuko N.V. 

Edo Pumps N.V.                                               Mwh (Montgommery Watson)  

Eekels Belgium N.V. Nacap N.V.                                                    
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BIJLAGE 2 

 

Lijst van erkende laboratoria (Bron: Vlarea I)  

Laboratorium Straat Gemeente
Alitech Coupure links 653 9000 Gent

Antwerpse Waterwerken Mechelsesteenweg 111 2840 Rumst

Becewa Krijgslaan 281 9000 Gent

Biocontrol Pedro Colomalaan, 6 2880 Bornem

BIOTOX Vlamingveld 3 8490 Jabbeke

Bodemkundige Dienst van België W. De Croylaan 48 3001 Heverlee

Brusselse Intercommunale Watermaatschappij Waterloosesteenweg 764 1180 Brussel

Chemiphar NV Lieven Bauwensstraat 4 8200 Brugge

Envirotox Siemenslaan 13 8020 Oostkamp

Labo Derva Lochtemanweg 77 3550 Heusden-Zolder

Labo Iliano-LVI Schouteerpark 15 9070 Destelbergen

Labo Milieu & Industriële analyse Meiweg 1a 8500 Kortrijk

Laboratorium Ecca NV Ambachtsweg 3 9820 Merelbeke

Laboratorium Van Vooren Industriepark-Rosteyne 1 9060 Zelzate

Lavetan Nijverheidstraat 15 2350 Vosselaar

Lisec Craenevenne 140 3600 Genk

Lovap Kleinhoefstraat 4 2440 Geel

PIDPA Desguinlei 246 2018 Antwerpen

Provinciaal Centrum voor Milieuonderzoek Godshuizenlaan 95 9000 Gent

Prov. Instituut voor Hygiëne - PIH Kronenburgstraat 45 2000 Antwerpen

Scheikundig Centrum Lokeren (afdeling J. Dierick) Lepelstraat 2 9160 Lokeren

Servaco Tramstraat 2 8560 Wevelgem

SGS Agrilab n.v. Haven 407 �Polderdijkweg 16 2030 Antwerpen

SGS Belgium n.v. Haven 407 �Polderdijkweg 16 2030 Antwerpen

Silliker nv Hoogkamerstraat 42 9100 Sint-Niklaas

Stadslaboratorium Brugge Walweinstraat 20 8000 Brugge

Stadslaboratorium Gent Baudelokaai 8 9000 Gent

TMVW Stropkaai 14 9000 Gent

U.I.A. Dept. Biologie Universiteitslaan 1, blok C 2610 Antwerpen-Wilrijk

U.Z.A. Klinische Biologie Wilrijkstraat 10 2650 Edegem

Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening Technologielaan 23 3001 Heverlee

VMM-Labo Gent Krijgslaan 281/S2 9000 Gent

VMM-Labo Hasselt De Schiervellaan 7 3500 Hasselt

VMM-Labo Herentals Belgiëlaan 2 2200 Herentals

VMM-Labo Leuven (Kessel-Lo) Aarschotsesteenweg 208 3012 Leuven (Kessel-Lo)

VMM-Labo Leuven (Wilsele) Aarschotsesteenweg 37 3010 Leuven (Wilsele)

VMM-Labo Mechelen Van Benedenlaan 34 2800 Mechelen

VMM-Labo Oostende Zandvoordestraat 375 8400 Oostende

VMM-Labo Sint-Denijs-Westrem Maaltecenter Blok E�Derbystraat 135 9051 Sint-Denijs-Westrem

Waste Control Pantserstraat, 9A 8800 Roeselare

Aquafin NV Spuimeerseweg 2 9308 Hofstade
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BIJLAGE 3 

 
Geconsolideerde lijst: Universiteiten & Hogescholen 
 

KENNISCENTRA (BRON: TNAV)

BIOMATH, Universiteit Gent
CBOK, Kath. Hogeschool Sint-Lieven 
CIT, Toegepaste Wetenschappen, K.U.Leuven
CMS, Centrum voor Milieusanering, Universiteit Gent
COK, K.U.Leuven
CTO, Hogeschool Gent (1)
EB&T, Universiteit Antwerpen
Ecochem, Universiteit Gent
EnVOC, Universiteit Gent
LabMET, Universiteit Gent
Karel de Grote Hogeschool
Hogeschool Denayer
Kath. Hogeschool Brugge-Oostende
PaInT, Universiteit Gent
Hogeschool West-Vlaanderen
Kath. Hogeschool Kempen
Vakgroep Hydrologie en Waterbouwkunde, V.U.Brussel
Vakgroep  Toegepaste Ecologie en Milieubiologie, Universiteit Gent
Vakgroep Metallurgie en Materiaalkunde
Labo voor Non-ferrometallurgie, Universiteit Gent
Departement Toegepaste Biologische Wetenschappen, Universiteit Antwerpen
Departement Biologie, Universiteit Antwerpen
Groep T Leuven
Departement HIVB-biotechnologie, Kath. Hogeschool Zuid-West-Vlaanderen
Departement Milieutechnologie, faculteit bio-ingenieurswetenschappen, KUL
Departement M2S (microbiële en moleculaire systemen), faculteit bio-ingenieurswetenschappen, KUL
VITO
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BIJLAGE 4 

 

NACE-BEL-CODES 
 

Nace-Bel-
Code Sector (volgens Nace-Bel Code)

01 Landbouw, jacht en aanverwante diensten
14 Overige winning van delfstoffen
24 Chemische nijverheid
25 Rubber- en kunststofnijverheid
26 Vervaardigen van overige niet- metaalhoudende minerale producten
27 Metallurgie
28 Vervaardigen van producten van metaal
29 Vervaardigen van machines, apparaten en werktuigen
33 Vervaardigen van medische apparatuur, van precisie- en optische instrumenten en van uurw
34 Vervaardigen en assemblage van auto’s, aanhangwagens en opleggers
36 Vervaardigen van meubels; overige industrie
37 Recuperatie van recycleerbaar afval
41 Winning , zuivering en distributie van water
45 Bouwnijverheid
50 Verkoop en reparatie van auto’s en motorrijwielen; kleinhandel in motorbrandstoffen
51 Groothandel en handelsbemiddeling, exclusief de handel in auto’s en motorrijwielen
52 Kleinhandel, exclusief auto’s en motorrijwielen; reparatie van consumentenartikelen
60 Vervoer te land
65 Financiële instellingen, exclusief het verzekeringswezen en pensioenfondsen
67 Ondersteunende activiteiten i.v.m. financiële instellingen en het verzekeringswezen
70 Verhuur en handel in onroerende goederen
71 Verhuur van machines en werktuigen zonder bedieningspersoneel en van overige roerende g
72 Informatica en aanverwante activiteiten
73 Speur- en ontwikkelingswerk 
74 Overige zakelijke dienstverlening
75 Openbaar bestuur, algemene collectieve diensten en verplichte sociale verzekering
85 Gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening
90 Afvalwater- en afvalverzameling; straatreiniging
93 Overige diensten
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BIJLAGE 5 

OVERZICHT SECTORORGANISATIES & OVERHEIDSORGANISATIES 

 

1 Sectororganisaties 

 

Belgaqua 
 
Als beroepsvereniging op Belgisch niveau groepeert Belgaqua de bedrijven die instaan 
voor de productie en distributie van drinkwater en de zuivering van huishoudelijk 
afvalwater in het Vlaams, het Waals en het Brussels hoofdstedelijk Gewest. De leden van 
Belgaqua vertegenwoordigen in totaal 95 % van het in België verdeelde water en de 
totaliteit van de afvalwaterzuiveringssector. De leden zijn de 3 sectororganisaties SVW 
(voor het Vlaamse Gewest), AQUAWAL voor het Waalse Gewest en AQUABRU voor het 
Brussels hoofdstedelijk Gewest. Ook Aquafin is, via het SVW, lid van Belgaqua, als enige 
afvalwaterzuiveraar vanuit het Vlaamse Gewest. 
 
Belgaqua verdedigt de gemeenschappelijke belangen van haar leden op het federale, het 
Europese en het internationale vlak. Daarom is Belgaqua actief lid van internationale 
water-gerelateerde organisaties als IWA (International Water Association) of Eureau 
(European Union of Water Services Associations). Omdat met de opeenvolgende 
staatshervormingen belangrijke bevoegdheden inzake drink- en afvalwater zijn 
doorgeschoven naar de Gewesten, is er een verschuiving geweest van de taakstelling van 
Belgaqua naar de sectororganisaties op gewestniveau. Belangrijke activiteiten van 
Belgaqua vandaag zijn vooral de deelname aan normalisatiewerkzaamheden, zowel op 
nationaal als op internationaal vlak en de opstelling van technische voorschriften voor de 
aansluiting van apparaten op het waterleidingnet. Belgaqua onderzoekt ook de 
conformiteit van de materialen die door de Belgische drinkwaterbedrijven worden 
gebruikt met de eisen van het Hydrochecksysteem. De testen die daartoe worden 
uitgevoerd gebeuren (meestal) in de labo’s van de drinkwatermaatschappijen, 
overeenkomstig hun specialisatie. Die labo’s ontvangen daarvoor een vergoeding. De 
goedgekeurde materialen worden opgenomen in een jaarlijks repertorium uitgegeven 
door Belgaqua. Zelf voert Belgaqua geen onderzoek uit. 
 

SVW7

 
SVW is op de eerste plaats de koepel van de watersector in Vlaanderen. Haar missie luidt 
vandaag als volgt: “Het SVW is de koepel van de Vlaamse drink- en afvalwaterbedrijven. 
Ze biedt aan de sector een overlegplatform aan dat fungeert als gesprekspartner voor de 
overheid en het publiek, dat de professionele vertegenwoordiging organiseert en dat 
sectorspecifiek onderzoek initieert”. In de nieuwe structuur krijgen de overlegtak en de 
onderzoekstak een eigen opdracht en financiering. De benaming wordt “Samenwerking 
Vlaams Water”. 
                                          
7 SVW: Studie- en samenwerkingsverband Vlaams Water 
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Sinds haar oprichting is SVW geëvolueerd van een zuiver op drinkwateronderzoek gericht 
samenwerkingverband naar een organisatie waarin de belangenvertegenwoordiging van 
de leden, actief in drink- of afvalwater, centraal is komen te staan. De opeenvolgende 
invullingen van de afkorting SVW zijn daar een mooie illustratie van. 
 
Alle drinkwatermaatschappijen zijn lid van SVW. De gemeentelijke bedrijven alsook de 
Intercommunale Watermaatschappij (IWM) zijn lid via ISWa, het Intercommunaal 
Samenwerkingscomité van Waterbedrijven. Ook Aquafin is volwaardig lid van SVW sinds 
1996 hetgeen de toenadering illustreert tussen de drinkwater- en de afvalwatersector. 
Naast deze gewone leden zijn er 2 geassocieerde leden, OVAM en VITO, die ook 
financieel bijdragen aan SVW, in het bijzonder voor de onderzoekstak en aldus ook de 
beschikking krijgen over alle onderzoeksresultaten. Het Vlaams Gewest is waarnemend 
lid. Verder zijn er nog een aantal buitengewone leden waaronder vooral gespecialiseerde 
laboratoria aan de universiteiten van Leuven, Gent en Brussel. Deze nemen soms deel 
aan de vergaderingen binnen de onderzoekstak en zijn soms ook betrokken bij het 
onderzoek omwille van hun expertise. 
 
De vereniging bestaat uit een overlegtak en een onderzoekstak, elk geleid door een 
directiecomité. Binnen de overlegtak zijn een aantal werkgroepen actief rond 
bijvoorbeeld watergebruik, statistiek & distributie, waterkwantiteit, winning & productie, 
waterkwaliteit, materialen, enz. 
 
Zoals eerder aangeduid, is de aandacht voor de overlegtak binnen SVW de afgelopen 
jaren sterk toegenomen. De organisatie werd in die zin geherstructureerd om de politieke 
slagkracht te versterken. Zo bestaat sinds 2002 de Raad van Beheer uit de voorzitters of 
bestuurders van de individuele ledenbedrijven, vaak politiek verantwoordelijken, en niet 
langer uit de directeur-generaals. De dynamiek binnen en buiten de sector maakt 
evenwel dat dit overleg niet altijd even vlot verloopt omdat elk van de 
drinkwaterbedrijven zijn eigen positie wil verdedigen. 
 
Onder de onderzoekstak vallen een aantal programmagroepen die het onderzoek 
coördineren rond thema’s als waterbeheer, fysisch-chemische waterbehandeling, 
biotechnologische waterbehandeling, enz. Zo liepen er de afgelopen jaren bijvoorbeeld 
projecten rond de optimalisatie van actieve koolfilters, huishoudelijke waterbehandeling 
en membraantechnieken. De onderzoeksprogramma’s worden tot op heden gefinancierd 
uit de gemeenschappelijke (onderzoeks-)middelen. De aan onderzoek bestede middelen 
bereikten een piek in 1993 met een bedrag van bijna 800.000 euro. In de jaren daarna 
nam dit bedrag sterk af. Sinds 1997 wordt elk jaar ongeveer 450.000 euro besteed aan 
onderzoek (SVW, jaarverslag 2001).  
 
Inzake haar onderzoeksactiviteiten werkt SVW in Vlaanderen vooral samen met het 
VITO. Internationaal wordt samengewerkt met buitenlandse onderzoekscentra en 
laboratoria, o.a. in het kader van Europese onderzoeksprogramma’s. Met het KIWA in 
Nederland bijvoorbeeld worden op regelmatige basis de onderzoeksprogramma’s en 
resultaten overlegd (Steurs et al, 2002). 
 

TNAV 
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TNAV is een vzw (een non-profit-organisatie) van Vlaamse bedrijven die 
procestechnologie toeleveren op het vlak van de waterkringloop. De klemtoon ligt daarbij 
op de afvalwaterzuivering. Door onderling samen te werken willen de leden hun 
marktpositie verstevigen, zowel in het binnen- als in het buitenland.  Competitiviteit is de 
boodschap, vandaar de belangstelling van TNAV voor innovatie in de watersector. TNAV, 
dat een forum is voor uitwisseling van expertise en kennis, betrekt in zijn netwerking alle 
actoren op de markt. Inzake onderzoek streeft de organisatie naar samenwerking met 
universiteiten, hogescholen en onderzoeksinstituten. Het TNAV is 3 jaar geleden 
opgericht (1 januari 2003), met de steun van het IWT, het Instituut voor Innovatie door 
Wetenschap en Technologie in Vlaanderen.  
 
Hoofdopdracht van het netwerk is innovatie in de hand werken, nauwere professionele en 
persoonlijke banden smeden tussen de leden én hun concurrentiepositie op de 
buitenlandse markt verbeteren. TNAV spant zich in voor de bekendmaking van de 
Vlaamse technologie in het buitenland. Het netwerk speelt een coördinerende rol in 
buitenlandse projecten. Het informeert potentiële klantenopdrachtgevers over de 
expertise die het te bieden heeft en brengt de leden op de hoogte van de kansen op de 
buitenlandse markt. Nog een kerntaak van TNAV is voorts een technologiewacht, met 
speciale aandacht voor oplossingen, die men in het buitenland geeft aan bepaalde 
afvalwaterzuiverings- en proceswaterbehandelingsproblemen, met inbegrip van 
hergebruik van gezuiverd afvalwater en slib. Het is uiteraard de bedoeling het resultaat 
van die verkenning door te geven aan de leden, en dat gebeurt in de praktijk ook. Niet 
voor niets maakte TNAV de kreet ‘Flow of Technology’ totzijn devies (website TNAV, 
2005). 
 

Aquavisie /Aquaccord 
 
Via het project Aquavisie willen de Vlaamse publieke drinkwaterbedrijven operationeel 
samenwerken voor een klantgerichte watervoorziening tegen een optimale prijs. Deze 
missie wordt gerealiseerd door een concreet programma met zeven actiedomeinen. Dit 
samenwerkingsproject krijgt gestalte in het coördinatiecentrum Aquaccord.  
 
Aquavisie en Aquaccord zijn geïnitieerd in 2000. De initiatiefnemers en latere leden 
wilden een signaal geven vanuit de publieke drinkwatermaatschappijen. Tevens wensten 
ze complementair te handelen met de overleg- en onderzoeksactiviteiten van het SVW 
door zich op operationele aspecten toe te leggen. 
 
De leden van Aquaccord zijn de 6 Vlaamse waterbedrijven uit de publieke sector: AWW, 
ISWa, IWVA, PIDPA, TMVW en VMW. In de Coördinatieraad zitten de voorzitters van de 
Raden van Bestuur van de leden, terwijl in het Coördinatiecomité de directeurs-generaal 
vertegenwoordigd zijn. Voor elk van de zeven actiedomeinen zijn één of meerdere 
projectgroepen samengesteld, 14 in het totaal. Een project betreft o.a. de 
gemeenschappelijke aankoop van materialen. Door een standaardisering en bundeling 
van de aankopen verwacht Aquaccord enerzijds dat leveranciers sneller zullen inspelen 
op de gespecialiseerde behoeften van de  drinkwatermaatschappijen, terwijl ze 
anderzijds rekenen op een volumekorting. In de praktijk blijken de maatschappijen 
slechts moeizaam tot akkoorden te komen omtrent de samenaankopen. 
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ISWa 
 
ISWa is een samenwerkingsverband tussen een aantal gemeentelijke drinkwaterregies en 
de Intercommunale Watermaatschappij (IWM). De oorsprong van ISWa ligt in een 
overeenkomst die in 1992 werd afgesloten tussen de Vereniging van Limburgse 
Waterbedrijven (VLW) en de IWVA om op regionaal niveau te kunnen betrokken worden 
bij de beleidsvoorziening en de beleidsbeslissingen betreffende de drinkwatervoorziening 
in Vlaanderen (het Vlaams wateroverleg). In dat overleg werden enkel de 4 grote 
drinkwatermaatschappijen gehoord. De samenwerking tussen de kleinere bedrijven was 
nodig omdat ze enkel op die manier de kritische drempel overschreden om uitgenodigd 
te worden als partner. In 1993 leidde de initiële overeenkomst tot de oprichting van een 
“Intercommunaal Samenwerkingscomité van Waterbedrijven” (ISW). In 1995 werd de 
vzw ISWa opgericht waarbij nog meer gemeentelijke bedrijven aansloten. In 1997 werd 
dan de zuivere intercommunale ISWa opgericht. 
 

Deze intercommunale telt momenteel 8 leden: zeven gemeentelijke bedrijven8
 en één 

intercommunale9. IWVA trad in 2000 uit omwille van meningsverschillen over de te varen 

koers. ISWa participeert volwaardig in het SVW met uitzondering van de 
onderzoeksactiviteiten.. Omdat de leden van ISWa geen eigen laboratoria hebben zien ze 
geen meerwaarde in de deelname aan de takonderzoek daar deze projecten zich vaak 
situeren in de laboratoria van de deelnemende drinkwatermaatschappijen. Tot de 
activiteiten van ISWa behoort ook het gemeenschappelijk aanbesteden van de aankoop 
van materialen (PVC buizen, PE buizen, watermeters, afsluiters,...) waardoor de 
deelnemende bedrijven betere voorwaarden kunnen afdwingen (website ISWa) 
 

Aqualink 
 
Aqualink is een samenwerkingsovereenkomst tussen AWW en TMVW voor de 
gemeenschappelijke bouw van nieuwe productie-eenheden te Oelegem. TMVW neemt 
traditioneel veel water af bij de Brusselse Intercommunale Watermaatschappij (BIWM). 
Omdat dit leveringscontract afloopt werd TMVW voor de keuze gesteld om een eigen 
winning te ontwikkelen dan wel een nieuw leveringscontract af te sluiten. Het project 
Aqualink kan beschouwd worden als een combinatie van beiden omdat de 2 
productiemodules elk gezamenlijk eigendom zijn van TMVW en AWW. Voor de toevoer 
van deze bijkomende hoeveelheden water vanuit Oelegem naar het verzorgingsgebied 
van de TMVW wordt een nieuwe oost-west toevoerinfrastructuur aangelegd. 
 

VLW 
 
De Vereniging van Limburgse Waterbedrijven is een samenwerkingsverband tussen de 
Limburgse drinkwaterbedrijven: de Intercommunale Watermaatschappij en de 
gemeentelijke regies van Heusden-zolder en Tongeren. Het samenwerkingsverband leidt 
de facto een sluimerend bestaan sinds de oprichting van ISWa. 
 

                                          
8 Heusden-Zolder, Hoeilaart, Ieper, Knokke Heist, Oudenaarde, Sint-Niklaas en Tongeren. 
9 Intercommunale Watermaatschappij: Zoutleeuw, Linter, Tienen, Kortenaken, Landen, Hasselt en Leopoldsburg 
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VIWC/CIW 
 
Het Vlaams Integraal Wateroverlegcomité (VIWC) is in 1996 opgericht als een 
ambtelijk overlegorgaan inzake waterbeleid en -beheer. Alle beheerders inzake aspecten 
van waterkwaliteit, waterkwantiteit en het aquatisch of watergebonden milieu zijn bij dit 
overleg betrokken: de Administratie Waterwegen en Zeewezen (AWZ), de Administratie 
Milieu-, Natuur-, Land- en Waterbeheer (AMINAL), de Vlaamse Milieumaatschappij 
(VMM), de drinkwatermaatschappijen, de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten, 
de Vereniging van Vlaamse Provinciën, de Vereniging van de Vlaamse Polders en 
Wateringen en de administratie Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en Monumenten & 
Landschappen (AROHM).  
 
Vragen inzake beleid komen aan bod in één van de vier subcomités (SC), meer bepaald 
het SC Waterkwaliteit, SC Waterkwantiteit, SC Natuurlijk Milieu en het SC Watergebruik. 
Deze subcomités waren vooral actief in de aanloop naar het uitschrijven van het 
(ontwerp) Waterbeleidsplan23. De coördinatie van de 11 bekkencomités die het Vlaamse 
Gewest telt, gebeurt in de stuurgroep Bekkencomités. In 2001 werd het SC 
Watersysteemkennis opnieuw opgestart, als schakel tussen de overheid en kenniscentra, 
teneinde onderzoeksprojecten beter op elkaar af te stemmen, dit in relatie tot de hiaten 
in de kennis. Afspraken van inhoudelijke en organisatorische aard worden voorbereid in 
de “Permanente Projectgroep” van ambtenaren, die de vergaderingen van het VIWC 
voorbereidt. Soms staan wetenschappelijke deskundigen deze projectgroep bij. Intussen 
bestaat er ook een VIWC-werkgroep “Kaderrichtlijn Water", die zorgt voor de 
inhoudelijke implementatie van de Kaderrichtlijn in Vlaanderen (website). 
 
De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is - als opvolger van het 
Vlaams Integraal Wateroverlegcomité (VIWC) - de motor voor het totstandkomen van 
een integraal waterbeheer in Vlaanderen, zowel voor wat de kwaliteit en de kwantiteit 
van het water betreft als voor de natuurlijke waterbiotoop. Naast vertegenwoordigers 
van de verschillende administraties die zich met het waterbeleid in Vlaanderen 
bezighouden, maken ook de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening (VMW), de 
Vlaamse Milieumaatschappij (VMM), de Vlaamse Vereniging van Polders en Wateringen 
(VVPW), de Vereniging van Vlaamse Provincies (VVP) en de Vereniging van Vlaamse 
Steden en Gemeenten (VVSG). De VMW vertegenwoordigt in de CIW de Vlaamse 
drinkwatersector. De oprichting van de CIW vloeit aldus voort uit het decreet betreffende 
het integraal waterbeleid (decreet IWB, 18 juli 2003). Dit decreet wijst de coördinatie van 
het integraal waterbeleid in Vlaanderen toe aan de CIW. De commissie startte haar 

erking op 17 maart 2004 (website CIW). w 
Overige 
 
Naast de vermelde, formeel georganiseerde samenwerkingsverbanden, bestaat er ook 
minder formeel of informeel overleg. Zo bestaan er samenwerkingsverbanden tussen 
drinkwaterbedrijven, diverse overheidsinstanties, waterbeheerders en milieu- en 
landbouworganisaties om de grondstof voor drinkwaterbereiding te beschermen en 
winning mogelijk te maken. In bepaalde regio’s waar de grondwaterlagen overbelast zijn 
en waar grote waterbehoevende bedrijven zijn gesitueerd, bestaan overlegplatforms met 
afgevaardigden van de diverse overheden, drinkwaterbedrijven en industrie. Zo plegen in 
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West-Vlaanderen, de VMW, de sectororganisaties van de textiel- en de 
voedingsnijverheid, de GOM en het streekplatform overleg over de problematiek van het 
sokkelwater24. Er wordt onderzocht op welke wijze er voldoende water en aan 
economische en aanvaardbare prijzen kan ter beschikking gesteld worden aan de textiel- 
en diepvriesbedrijven in de regio. Daartoe werd ook een studie uitgevoerd, gefinancierd 
door het Vlaamse Gewest en de provincie, waarin o.a. de mogelijkheden worden 
geïnventariseerd om rationeler om te gaan met het water in de industrie en de landbouw. 
 

 
2 Overheidsinstanties 

 
Twee overheidsinstanties behoren tot de watersector “in enge zin”, nl. VMM en de 
Afdeling Water van AMINAL. Op 24 oktober 2004 keurde de Vlaamse regering twee 
voorontwerpen van decreet goed met betrekking tot de oprichting van vier intern 
verzelfstandigde agentschappen (IVA) en één extern verzelfstandigd agentschap (EVA) 
voor het beleidsdomein Leefmilieu en Natuur. Bijgevolg is de IVA VMM (IVA Vlaamse 
Milieumaatschappij voor Water en Lucht) ontstaan door het samensmelten van VMM en 
de Afdeling Water van AMINAL. Dit decreet is officieel in voegen getreden op 1 januari 
2006. De VMM wordt verantwoordelijk voor de samenstelling van het milieurapport 
Vlaanderen (MIRA). Inzake water krijgt de VMM een aantal bevoegdheden. Zo wordt de 
VMM de motor van het integraal waterbeleid. In de toekomst zal de VMM niet langer 
alleen de waterkwaliteit bemonsteren en analyseren, maar ook de conclusies formuleren 
en maatregelen nemen tegen de verstoring van de watersystemen.  
 

VMM 
 
Leefmilieu is in België een bevoegdheid van de gewesten. In Vlaanderen wordt het 
milieubeleid uitgevoerd door verschillende instanties. Elke instelling heeft de bevoegdheid 
over specifieke domeinen.  
 
De Vlaamse Milieumaatschappij is één van de Vlaamse Openbare Instellingen die via 
onderzoek en metingen het leefmilieubeleid mee helpt bijsturen en voorbereiden. Zij 
rapporteert over de kwaliteit van het leefmilieu in het algemeen en lucht en water in het 
bijzonder. De VMM beheert de kwaliteit van het oppervlaktewater. Op die manier staat zij 
ten dienste van de overheid en de bevolking. 
 
De Vlaamse Milieumaatschappij is opgericht door het decreet Bestuurlijk Beleid van 12 
december 1990. De VMM is een Vlaamse milieu-parastatale onder toezicht van de 
Vlaamse minister voor leefmilieu. De VMM heeft 747 personeelsleden van wie er 137 ter 
beschikking gesteld zijn van de Aquafin NV.  
 
De opdracht, ook missie of 'mission statement' genoemd, zegt wat VMM doet en hoe wij 
willen werken. In het najaar van 2000 werd de missie van de VMM geherformuleerd. De 
directieraad keurde de nieuwe basisdoelstellingen en langetermijndoelstellingen goed op 
16 oktober 2000. De fundamentele opdracht van de VMM luidt als volgt : "Wij, de 
Vlaamse Milieumaatschappij, staan als Vlaamse Openbare Instelling ten dienste van de 
bevolking en de politieke overheid die haar vertegenwoordigt."  
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In 2004 zijn de decretale opdrachten van de VMM uitgebreid. De VMM is nu 
verantwoordelijk voor:  

 de uitbouw en exploitatie van meetnetten;  
 de jaarlijkse inventarisatie van emissies in de lucht en het oppervlaktewater;  
 de opmaak van vuilvrachtenbalansen per stroom- en rivierbekken;  
 het opstellen van het Milieurapport Vlaanderen;  
 de medewerking aan de opmaak en uitvoering van het gewestelijke 

milieubeleidsplan;  
 de coördinatie van het integraal waterbeleid;  
 de opmaak van investeringsprogramma's voor de NV Aquafin en voor de 

gemeenten;  
 het vaststellen, innen en invorderen van afvalwater- en grondwaterheffingen;  
 het ecologische en economische toezicht op afvalwatersanering;  
 de advisering bij milieuvergunningsaanvragen;  
 het verstrekken van milieu-informatie en -educatie;  
 deelname aan het internationale milieubeleid. 

 

Aminal – Afdeling Water 
 
Aminal is de Administratie Milieu-, Natuur-, Land- en Waterbeheer. Binnen deze 
Leefmilieuadministratie van de Vlaamse Overheid is de “Afdeling Water” direct gelinkt 
met de watersector in enge zin.   
De afdeling Water streeft naar een optimale aanwezigheid van grond- en 
oppervlaktewater van geschikte kwaliteit voor de mens en natuur; De afdeling zet zich 
daarvoor in door: 

 Een visie en acties uit te werken voor het watersysteem of delen ervan. Deze 
visies zullen samen met andere beleidsaspecten leiden tot één geïntegreerde visie 
voor het waterbeheer, waarbij oppervlaktewater, grondwater, beekstructuren, 
waterbodems en oevers met de daarbijbehorende levensgemeenschappen als één 
samenhangend watersysteem beschouwd en beheerd wordt. 

 Het organiseren en bevorderen van de dialoog rond integraal waterbeheer door 
het oprichten van een overlegplatform voor alle bevoegde instanties, de 
plaatselijke belanghebbende en de gebruikers van het watersysteem. 

 Zelf uitvoering te geven aan projecten. De afdeling Water is bevoegd voor het 
bemeten, onderhouden, verbeteren, inrichten, aanleggen, operationeel houden 
van de onbevaarbare waterlopen van eerste categorie (1.400km waterlopen met 
een stroomgebied van meer dan 5.000 ha) en van de infrastructuur voor de 
waterhuishouding. 

 Het stimuleren van derden door controle, advies en subsidiëring. Het betreft 
onder meer het toezicht op Polders en Wateringen en de subsidiëring van de in 
hun opdracht uitgevoerde werken inzake waterbeheersing, de opvolgen van de 
plannen voor duurzaam lokaal waterbeheer, de adviesverlening in het kader van 
de grondwaterwinningen, de machtigingen voor kunstwerken aan waterlopen van 
eerste categorie, de afbakening van waterwingebieden en beschermingszones, de 
erkenning van laboratoria voor wateranalyse (zie bijlage 2). 
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BIJLAGE 6:  

OVERZICHT KENNIS- & ONDERZOEKSINSTELLINGEN 
 
 

1 Universiteiten & Hogescholen 
 
 
UNIVERSITEIT GENT (UG) 
 

 BIOMATH 
Het onderzoeksactiviteiten van BIOMATH richt zich voornamelijk op de ontwikkeling en 
toepassing van kwantitatieve technieken voor de optimalisatie van bioprocessen. De 
sleuteldomeinen zijn “Modelling and simulation methodologies”, “Fault tolerant 
bioprocess control”, “Biometrics”, “Risk Assessment”, “Optimal experimental design” en 
“Sensor Technology”. The toepassingsdomeinen voor deze methoden zijn milieusystemen 
en meer specifiek de afvalwaterzuivering –en behandeling. In totaal werken 28 mensen 
op deze vakgroep, waarvan 15 VTE binnen het domein van de watersector onderzoek 
verrichten. 
 

 Laboratory of Microbial Ecology and Technology (LABMET) 
LABMET is gespecialiseerd in het domein van de microbiële ecologie. LABMET biedt zijn 
expertise aan op het vlak van: 
- processen op basis gemengde microbiële substanties; 
- biotechnologie en engineering aangaande milieu-, voedings en chemie. 
 “Environmental Biotechnological Applications” is één van de onderzoeksdomeinen van 
LABMET en behoort tot het kader van deze studie. De activiteiten richten zich 
voornamelijk op het onderzoek en toepassing van microbiële populaties voor het zuiveren 
van afvalwater. LABMET is sterk gespecialiseerd in dit domein door het gebruik van 
reactortechnologieën voor toepassing in de milieusector en industrie. Het 
onderzoeksgroep telt 35 mensen, waarvan een 10-tal werknemers zich richten op het 
onderzoek in de afvalwaterzuivering. 
 

 Centrum voor Milieusanering (CES) 
Het Centrum voor Milieusanering heeft een jarenlange reputatie op het vlak van scholing 
in milieuaspecten en training. CES verbindt er zich toe: 
- op het vlak van duurzame milieutechnologie en milieubeheer bedrijvig te zijn in de 

interfase onderwijs-onderzoek-dienstverlening met zowel oog voor de regionale als de 
mondiale milieuproblematiek, heel bijzondere aandacht gaat ook uit naar de 
specifieke milieuproblemen in ontwikkelingslanden; 

- een forum van interactie te zijn m.b.t. de bovengenoemde doelstellingen, en dit zowel 
in Vlaanderen d.m.v. de 'Master na Master in de Milieusanering en het Milieubeheer' 
als in Europa en de wereld d.m.v. de 'Master of Science in Environmental Sanitation'. 

In totaal zijn 4 mensen actief in dit departement. In het kader van de studie wordt 1 VTE 
toegekend aan CES. 
 

 Laboratorium voor Non-ferrometallurgie  

108 



Het Laboratorium voor Non-Ferrometallurgie behoort tot het departement metallurgie en 
materiaalkunde en is gespecialiseerd in de onderzoeksdomeinen aangaande de extractie 
en recuperatie van metalen uit effluenten afkomstig van oppervlakte-
behandelingsactiviteiten, het onderzoek naar de toepassingsmogelijkheden van vloeibare 
ionenuitwisselingsmembranen. Verder richt het zich in de toekomst naar de ontwikkeling 
van een economisch alternatieve technologie voor het verwijderen van metalen uit 
effluenten (verdunde oplossingen) door middel van autoregeneratieve vloeibare 
ionenuitwisselingsmembranen. Het laboratorium voor Non-ferrometallurgie stelt 5 VTE 
zich ten dienste van de watersector. 
 

 Environmental Organic Chemistry and Technology (ENVOC) 
ENVOC (onderzoeksgroep Organische Milieuchemie en –technologie) maakt deel uit van 
het Departement Organische Chemie en richt voornamelijk op onderzoek aangaande 
organische milieuchemie en milieutechnologie. Specifiek voor de watersector houdt het 
aspect milieuchemie in dat organische micropolluenten op lage concentratieniveaus 
kunnen bepaald worden (projecten federale overheid). Daarnaast is er uitgebreid 
onderzoek voor handen m.b.t. geurhinder, inclusief geurhinder rond 
rioolwaterzuiveringsinstallaties (Aquafin, Aminal). M.b.t. milieutechnologie is expertise 
voor handen over geavanceerde oxidatietechnologieën voor organische micropolluenten, 
dit in samenwerking met Vakgroep Toegepaste Fysica (UGent), Szeged universiteit 
(Hongarije) en IWT. Het lopende onderzoek betreft wetenschappelijk onderzoek naar de 
toepasbaarheid van nieuwe geavanceerde oxidatieprocessen voor lucht en 
waterbehandeling. In het bijzonder is er uitgebreid onderzoek lopend naar toepassing 
van het Peroxon proces, heterogene fotokatalyse op basis van titaandioxide en de 
integratie van membraantechnologie bij geavanceerde oxidatieprocessen. Twintig 
mensen zijn actief binnen deze eenheid, waarvan 5 VTE onderzoek uitvoeren binnen het 
kader van de watersector. 
 

 Labo Analytische en Toegepaste Ecochemie (EcoChem) 
Het laboratorium beschikt over een uitgebreid instrumentarium voor de analyse van 
zware metalen. Het labo beschikt over expertise inzake het gedrag van zware metalen in 
terrestrische en aquatische ecosystemen. De voorhanden zijnde kennis bestrijkt onder 
andere volgende domeinen: analytische milieuchemie, milieu biogeochemie, 
milieutechnologie en aquatische chemie. Lopend onderzoek bestudeert het gebruik van 
kleinschalige plant-gebaseerde zuiveringssystemen voor de verwijdering van zware 
metalen uit afvalwater en overstortwater. In totaal zijn 15 mensen werkzaam in het  
labo, waarvan 10 onderzoekers en 5 ondersteunende medewerkers. 7 VTE voeren 
onderzoek uit in het domein tot de watersector. 
 

 Onderzoeksgroep Deeltjes- en Grensvlaktechnologie (PaInT) 
Op het gebied van waterzuivering spitst de vakgroep zich vooral toe op flocculatie en 
ontwatering van actief slib. Momenteel wordt onderzoek gedaan naar het modelleren van 
elektro-osmotische ontwatering. In deze onderzoeksgroep werken 4 onderzoekers en 4 
ondersteunende medewerkers. Hiervan zijn 3 VTE actief binnen het domein van de 
watersector. 
 
KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN (KUL) 
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 Departement Chemische Ingenieurstechnieken (CIT) - Afdeling 
Toegepaste Fysische Scheikunde en Milieutechnologie 

CIT (Chemische IngenieursTechnieken) maakt deel uit van het departement of Chemical 
Engineering en richt zich zijn onderzoek op Membraantechnologie (nanofiltratie, 
pervaporatie, membraan bioreactoren), Drinkwaterbehandeling, Afval en Chemische 
analyses. Het onderzoek in de BioTeC-afdeling (Bioprocess Technology and Control) 
concentreert zich op biotechnologische productie processen, fermentatieprocessen en ook 
afvalwaterbehandelingsprocessen, o.a. actief slib. In totaal zijn er 17 mensen actief 
binnen dit departement waarvan 8 VTE werkzaam binnen het domein van de watersector. 
 

 Departement Chemische Ingenieurstechnieken (CIT) - Afdeling 
Chemische en Biochemische Procestechnologie en –regeling 
(BIOTEC) 

In deze afdeling werkt men op drie niveaus. Ten eerste gebeurt onderzoek naar de 
ontwikkeling van  met name Licht slib: ontwikkeling van automatische en robuuste 
beeldanalyseprocedure ingeval licht verontreinigd slib. Daarnaast gebeurt onderzoek naar 
het modelleren van actief slibsystemen. Ten wordt onderzoek uitgevoerd naar 
kleinschalige afvalwaterzuivering (biorotoren en ondergedompelde beluchte filters). In 
totaal zijn een 20-tal mensen actief binnen deze vakgroep, waarvan 6 VTE hun 
onderzoek richten op afvalwaterzuiveringssystemen. 
 

 Centrum voor Oppervlaktechemie en Katalyse (COK) - Departement 
Interfasechemie – 

Het Centrum voor Oppervlaktechemie en Katalyse (COK) bekijkt alle aspecten van 
genese, karakterizatie en reactiviteit van heterogene katalysatoren.  Een eerste luik van 
de activiteiten omvat dan ook de (an)organische preparatie van zeolieten, (hydr)oxides, 
en hybriede materialen met organische functionalizatie.  Vervolgens worden de 
heterogene katalysatoren, inz. de zuur/base of redox actieve plaats, spectroscopisch 
bestudeerd.  Tenslotte worden de katalysatoren toegepast in o. m. koolwaterstofchemie, 
milieukatalyse, conversie van hernieuwbare grondstoffen zoals suikers, vetten en 
terpenen, en bereiding van fijne (enantiomeer zuivere) chemicaliën. Vooral voor deze 
laatste problematieken is een doorgedreven organisch-chemische methodologie 
ontwikkeld. In COK werken een 60-tal mensen waarvan 8 VTE onderzoek verrichten 
binnen het domein van de watersector. 

 
 Hydrology and Hydraulics Research Group (Prof. Van Berlamont) 

Deze KUL- onderzoeksgroep doet onderzoek binnen verschillende domeinen van de water 
cyclus op stedelijk niveau (rainfall analysis, rainfall runoff, design and modelling of 
drainage and sewer systems, source control measures, combined sewer overflow 
emissions, overflow structures, sediment and pollutant transport modelling and 
calibration of measurement equipment). Deze vakgroep telt een 30-tal onderzoekers en 
medewerkers waarvan 8 VTE onderzoek uitvoeren binnen het domein van de 
watersector. 
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UNIVERSITEIT ANTWERPEN (UA) 
 Laboratory for Ecophysiology, Biochemistry & Toxicology (E.B.&T.) 

Dit laboratorium richt zich voornamelijk op de effecten van milieuverontreiniging. Prof. R. 
Blust, hoofd van dit laboratorium is ervaren in het domein van “bioavailability and 
toxicity in aquatic organisms”. Het laboratorium ontwikkelt diagnostische tools welke 
gebruikt worden in het monitoren, sturen en controleren van 
afvalwaterzuiveringsinstallaties. De focus ligt hierbij op de (eco-)toxiciteit. In totaal zijn 
41 mensen werkzaam binnen dit departement, waarvan 5 VTE binnen het kader van de 
watersector. 
 

 Instituut voor Milieukunde (IMK) 
Het Instituut voor Milieukunde (IMK) is een interfacultair netwerk van academici van de 
Universiteit Antwerpen. De academici zijn actief op het vlak van de milieuwetenschappen 
in onderwijs en onderzoek. Het instituut werd opgericht om, door interdisciplinaire 
programma's en projecten, een bijdrage te leveren aan de oplossing van 
milieuvraagstukken over de grenzen van de wetenschappelijke disciplines heen. De 
PAVO-opleiding Watertechnologie wil specialisten in watertechnologie vormen met kennis 
van en inzicht in het integraal waterbeleid, de ontwikkelingen in de watersector en de 
wereldwijde waterproblematiek. De opleiding richt zich naar het ontwikkelen van 
geïntegreerde basiscompetenties voor de analyse en oplossing van 
watertechnologievraagstukken, en heeft een uitgesproken internationale focus. Het 
instituut telt 6 VTE behorende tot de watersector. 
 
VRIJE UNIVERSITEIT BRUSSEL (VUB) 

 Vakgroep Hydrologie & Waterbouwkunde 
De Vakgroep Hydrologie en Waterbouwkunde concentreert zich sedert zijn oprichting op 
numerieke simulatietechnieken en computertoepassingen. Dit resulteerde in een 
expertise op het gebied van de ontwikkeling en het gebruik van technieken voor 
hydrologische modellen. In de ontwikkeling, toepassing en visualisatie van deze modellen 
en hun resultaten worden GIS en remote sensing toegepast. Veel onderzoeksprojecten 
worden uitgevoerd op Vlaams, Belgisch en Europees niveau, gefinancierd door Vlaamse, 
Belgische en Europese wetenschappelijke programma's, als ook rechtstreeks door de 
industrie. De onderzoeksactiviteiten richten zich op ontwikkeling, calibratie en validatie 
van modelleringstechnieken voor. In totaal zijn 32 mensen actief binnen deze vakgroep 
waarvan naar schatting een 5-tal VTE actief zijn binnen het kader van de watersector. 
 
 
HOGESCHOOL LEUVEN 

 GROEP T 
GROEP T onderneemt onderwijs in Engineering, Educating en Enterprising. De 
ingenieursopleiding is niet alleen geconcipieerd vanuit deze drie kwaliteiten, maar werkt 
er ook expliciet naartoe. GROEP T-ingenieurs staan dan ook niet alleen sterk in hun 
vakgebied (Engineering), maar geven in hun vak ook blijk van ondernemingszin 
(Enterprising) en zijn tevens in staat andere mensen en teams te managen en te coachen 
(Educating). Een 5-tal mensen zijn actief binnen het domein van de watersector. 
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DE NAYER INSTITUUT 
 Onderzoeksgroep Milieu –en Procestechnologie 

Het De Nayer Instituut heeft een lange traditie in het uitvoeren van toegepast 
wetenschappelijk onderzoek. Dit onderzoek wordt mede gefinancierd en ondersteund 
door diverse bedrijven, de Vlaamse en de Europese overheid. De nadruk ligt hierbij niet 
zozeer op het fundamenteel wetenschappelijk karakter, maar op het realiseren van 
concrete oplossingen voor nauwkeurig omschreven, vaak dagdagelijkse problemen. De 
expertise en de activiteiten van de “onderzoeksgroep Milieu- en Procestechnologie” 
richten zich deels op zuiveringstechnieken voor de behandeling van afvalwater 
(voorbehandeling, flotatie, bezinking, membraantechnologie, filtratie, chemische oxidatie 
(o.a. Fenton, UV, ozon), biologische zuivering) en waterbebehandeling (UV, ozon, 
chemicaliën, ultrasone technologie). In totaal zijn 4 onderzoekers en 1 ondersteunend 
medewerker actief binnen dit departement en binnen de watersector (5 VTE). 
 
HOGESCHOOL GENT - CENTRUM VOOR TOEGEPAST ONDERZOEK (CTO) 

 Labo Milieutechniek 
Het CTO richt zich op onderzoek in milieutechnieken en heeft een degelijke expertise 
ontwikkeld op het niveau van kleine afvalwaterzuiveringsinstallaties en individuele 
waterzuiveringsystemen. O.a. de ontwikkeling van het bioroll-systeem staat op het conto 
van het CTO. Het Labo Milieutechniek is alsook gespecialiseerd in het onderzoek naar 
KWZI’s en IBA’s en telt 2 onderzoekers en 6 ondersteunende personeelsleden of in totaal 
8 VTE. 

 Vakgroep Chemie 
In totaal zijn er 7 onderzoekers en 2 medewerkers actief binnen de vakgroep Chemie, 
waarvan 3 VTE zich specialiseren in onderzoek m.b.t. de watersector. 
 

 Vakgroep Textiel 
De vakgroep richt zicht voornamelijk op het domein van afvalwaterzuivering van 
textielafvalwater. In totaal zijn 6 onderzoekers en 2 ondersteunende medewerkers actief 
in deze vakgroep, waarvan 2 VTE zich richten op onderzoek binnen de watersector. 
 
KATHOLIEKE HOGESCHOOL SINT-LIEVEN  

 Chemical and Biochemical Research Centre – Environmental 
Technology Department (CBOK) 

Jaarlijks levert Sint-Lieven Polytechnic een groot aantal excellente ingenieurs af. In 
nauwe samenwerking met binnen- en buitenlandse bedrijven, doet het CBOK onderzoek 
in verscheidene domeinen gaande van efficiënt watergebruik, het bestuderen van process 
flows tot filtratie- en scheidingstechnieken. Tot de belangrijkste verwezenlijkingen van 
het CBOK behoren de gesloten kringloop en online recuperatie van metalen uit industriële 
afvalwaters, nieuwe kostenbesparende milieuvriendelijke productieprocessen, in het 
bijzonder m.b.t. afvalwater en nieuwe BBT-technieken voor nullozing. In het totaal zijn 7 
onderzoekers werkzaam in het CBOK.  
 
KATHOLIEKE HOGESCHOOL KEMPEN (GEEL) 

 Vakgroep Milieutechnieken 
Het onderzoeksdomein van deze vakgroep richt zicht op waterzuivering m.b.v. een 
biologische waterzuivering met biorotoren, waterzuivering door plantensystemen, 
verschillende filtratietechnieken. Alsook gebeurt onderzoek ter behandeling van zwaar 
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vervuilde nevenstromen.  Binnen het kader van de watersector en binnen de vakgroep 
zijn 6 VTE actief, waarvan 3 onderzoekers en 3 ondersteunende medewerkers. 
 
KATHOLIEKE HOGESCHOOL BRUGGE-OOSTENDE 

 Departement Industriële Wetenschappen en technologie – Afdeling 
Chemie 

Het laboratorium beschikt over verschillende opstellingen voor de simulatie van de 
chemische en biologische waterzuivering van afvalwater. Het huidige onderzoek gebeurt 
in samenwerking met LabMET. Het departement beschikt over de expertise rond het 
gebruik van chloordioxide voor het ontsmetten van recuperatiewater. Het huidige 
onderzoek concentreert zich op de fosfaateliminatie uit afvalwater. Het departement stelt 
4 onderzoekers en 6 ondersteunende medewerkers te werk. Hiervan zijn ca. 4 VTE 
mensen actief bij onderzoek in de watersector. 
 
HOGESCHOOL WEST-VLAANDEREN (KORTRIJK) 

 Departement PIH – Vakgroep Milieukunde 
De Hogeschool West-Vlaanderen en meer bepaald het departement PIH hebben een 
geschiedenis van samenwerking met onderwijsinstellingen en bedrijven van over de 
gehele wereld. De Hogeschool neemt deel aan toegepast onderzoek, resulterend in tal 
van innovatieve projecten. Het is aangetoond dat het klantengericht onderzoek van het 
PIH doorbraken aanbracht m.b.t. waterzuiveringstechnologie bij heel wat KMO’s.  Hun 
expertise omvat voornamelijk de water –en slibbehandeling. In totaal zijn 5 onderzoekers 
en 1 ondersteunend medewerker tewerk gesteld, waarvan ca. 2 VTE effectief binnen het 
kader van de watersector actief zijn. 
 
HOGESCHOOL KAREL DE GROTE (HOBOKEN) 

 Labo Biochemische Ingenieurstechnieken, departement IWT 
Naast onderwijs aan een honderdtal toekomstige ingenieurs, doet het Laboratorium 
voornaam onderzoek op het vlak van probleemoplossingen m.b.t. afvalwater en 
slibverwerking. Het laboratorium neemt deel aan tal van onderzoeksprogramma’s onder 
het toezicht van het IWT en in nauwe samenwerking met de sector. De expertise van het 
labo Biochemische Ingenieurstechnieken richt zich op twee pijlers, met name de 
“biologische afvalwaterzuivering” en de “Fysico-chemische afvalwaterzuivering”. Het labo 
beschikt over volautomatische mobiele pilootinstallaties voor onderzoek te  verrichten 
naar de verschillende technieken van filtratie, flocculatie, flotatie, ozonisatie en 
membraanprocessen. In totaal zijn 4 onderzoekers en 1 ondersteunend medewerker 
werkzaam in dit labo en volwaardig actief in onderzoek binnen de watersector (5 VTE). 
 

 

2 VITO 
 
VITO is een onafhankelijk onderzoekscentrum en knooppunt van kennis waar de 
nieuwste technologieën en praktische toepassingen elkaar kruisen. VITO voert 
klantgericht contractonderzoek uit en ontwikkelt innovatieve producten en processen in 
de domeinen energie, leefmilieu en materialen en dit voor zowel overheid als 
bedrijfsleven. In alle projecten staan het vrijwaren van het leefmilieu en het bevorderen 
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van het duurzaam gebruik van energie en grondstoffen centraal, omdat wij vinden dat 
iedereen - ook zij die na ons komen - recht heeft op een gezonde leefomgeving.  
Als onafhankelijke en klantgerichte onderzoeksorganisatie verschaft VITO innoverende 
technologische oplossingen en geeft VITO wetenschappelijk onderbouwde adviezen en 
ondersteuning om duurzame ontwikkeling te stimuleren en het economisch en 
maatschappelijk weefsel in Vlaanderen te versterken.  
 
In het kader van deze studie strekt het onderzoeksdomein van het VITO zich uit over 
Milieu en procestechnologie, Membraantechnologie, Procesoptimalisering, 
Waterbehandeling en integrale milieustudies (BBT-technieken). Aangaande het 
onderzoeksdomein Proces –en Membraantechnologie, realiseert het VITO enkele 
belangrijke verwezenlijken, zoals de ontwikkeling van diverse types van membranen en 
de bereiding van proceswater uit grond- en oppervlaktewater alsook de herwinning van 
grondstoffen uit afvalwater. Meer dan 200 demonstratieprojecten m.b.t. waterzuivering 
zijn verwezenlijkt bij Vlaamse KMO’s. Alsook op het vlak van grondwatersanering is een 
belangrijke kennis ontwikkeld. 
 
In VITO werken 412 mensen waarvan 35 VTE actief zijn binnen het domein van de 
watersector 
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BIJLAGE 7 

Overzicht Wetgeving in de watersector 
 
 
De bestaande wetgeving die de verschillende aspecten van het beheer van de 
watersystemen behandelt, is versnipperd. De verschillende relevante beleidskaders zullen 
in volgende onderdelen worden toegelicht. 
 
De wetgeving is voornamelijk op Europese richtlijnen gebaseerd hetgeen zijn 
implementatie vindt op gewestelijk niveau. Onderstaande wetgeving heeft zijn toepassing 
op de drink- en afvalwatersector. 
 
Programmadecreet Reorganisatie Watersector10  
De Vlaamse drinkwaterbedrijven zijn sinds 1 januari 2005 verantwoordelijk voor de 
sanering van het water dat zij in hun verzorgingsgebied leveren. In dit kader stelt het 
Programmadecreet van 24 december 2004 - hoofdstuk XIII Reorganisatie watersector – 
de volgende belangrijke bepalingen vast (zie onderstaande figuur 1): 

 de uitvoering van de bovengemeentelijke saneringsplicht blijft bij Aquafin NV;  
 de saneringsbijdragen, zowel de bovengemeentelijke (de vroegere VMM-heffing) 

als de gemeentelijke, zijn integraal vervat in de drinkwaterprijs;  
 voor de uitvoering van de gemeentelijke saneringsplicht zijn er verschillende 

mogelijkheden:  
o door de gemeente (via overeenkomst met het drinkwaterbedrijf);  
o door een gemeentebedrijf (idem) ; 
o door een intercommunale (idem) ; 
o door een extern bedrijf na een publieke marktbevraging (idem);  
o door een intergemeentelijk samenwerkingsverband; 

 
Simulaties van VMM en Aquafin NV tonen aan dat, om te voldoen aan de Europese 
doelstellingen, er nog grote investeringen nodig zijn op gemeentelijk vlak voor enerzijds 
uitbreidingen van het net (in vnl. het buitengebied) en anderzijds voor een optimalisatie 
van het bestaande net. Deze investeringen worden geschat op meer dan 6 miljard. 
Vooral op het vlak van het scheiden van afval- en hemelwater – een tamelijk recent 
principe - moeten nog serieuze inspanningen gedaan worden. Gemeenten met een hoge 
rioleringsgraad zullen daarom niet noodzakelijk minder investeringen te dragen hebben 
dan gemeenten met een lagere rioleringsgraad. Hoe ouder het rioleringsnet, des te 
minder het scheidingsprincipe werd toegepast. Ook de onderhoudsinvesteringen zullen in 
de komende jaren drastisch toenemen. In dit kader is een subsidiëringprogramma en 
optimalisatieprogramma opgesteld (zie verder - § overige regelgeving). 
 
Alsook zorgt de reorganisatie van de watersector voor een herverdeling van de 
bevoegdheden. De bevoegdheden van AMINAL – Afdeling Water worden bij de VMM 

                                          
10 Programmadecreet van 24 december 2004: Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 
2005 - HOOFDSTUK XIII. — Reorganisatie Watersector 
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gestationeerd. Bijgevolg is het toezicht op de watersector gecentraliseerd bij één enkel 
overheidsorgaan, de VMM. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Exploitant openbaar 
waterdistributienetwerk

Aquafin NV

Bedrijven

-Gemeente 
-Gemeentebedrijf
-Intercommunale
-Intergemeentelijk samenwerkingsverband
-Entiteit aangesteld na publieke marktbevraging

Bovengemeentlijke 
SaneringsplichtGemeentlijke 

Saneringsplicht

Medeverwerking 
Bedrijfsafvalwater

Ecologisch en economisch 
toezicht op uitbouw en beheer 
saneringsinfrastructuur

Regels mbt 
saneringsverplichting en 
openbare dienstverplichting

Vlaamse 
Regering

Exploitant openbaar 
waterdistributienetwerk

Aquafin NV

Bedrijven

-Gemeente 
-Gemeentebedrijf
-Intercommunale
-Intergemeentelijk samenwerkingsverband
-Entiteit aangesteld na publieke marktbevraging

Bovengemeentlijke 
SaneringsplichtGemeentlijke 

Saneringsplicht

Medeverwerking 
Bedrijfsafvalwater

Ecologisch en economisch 
toezicht op uitbouw en beheer 
saneringsinfrastructuur

Regels mbt 
saneringsverplichting en 
openbare dienstverplichting

Vlaamse 
Regering
Vlaamse 
Regering
Vlaamse 
Regering

 

Fig. 1 : Organisatie waterzuivering ingevolge programmadecreet van 24 december 2004 
 
Europese Kaderrichtlijn Water11 en Decreet Integraal Waterbeleid12

Sinds 22 december 2000 is de Europese Kaderrichtlijn Water van kracht. Deze richtlijn, 
verwoordt een nieuwe visie omtrent het duurzaam omgaan met water, schetst het kader 
voor een integraal waterbeheer en heeft als voornaamste doelstellingen : 

 De waterbescherming moet zowel rekening houden met oppervlaktewater als met 
grondwater; 

 Er worden einddatums vastgelegd voor het bereiken van een “goede status” voor 
alle wateren; 

 Waterbeheer houdt niet op aan administratieve grenzen maar moet bekeken 
worden op het niveau van de rivierbekkens; 

 Er wordt gebruik gemaakt van een “gecombineerde aanpak”, die tegelijkertijd 
rekening houdt met effluent normen (gebaseerd op de Best Beschikbare 
Technologie) en met de kwaliteitsdoelstelling van de ontvangende waterloop; 

 De prijzen voor drinkwater en afvalwater moeten de werkelijke kost reflecteren; 

                                          
11 Richtlijn 91/271/EEG van de Raad van 21 mei 1991 inzake de behandeling van stedelijk afvalwater 
12 het Vlaams Parlement keurde het ontwerpdecreet goed op 9 juli 2003; de definitieve goedkeuring gebeurde 
op 18 juli 2003 door de Vlaamse Regering 
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 De burger moet dichter bij het waterbeheer betrokken worden; 
 De wetgeving wordt gestroomlijnd . 

 
De praktische uitwerking van de richtlijn gebeurt op basis van 
stroomgebiedbeheersplannen en krijgt vorm in het decreet betreffende het integraal 
waterbeleid van 18 juli 2003. De Europese Kaderrichtlijn Water heeft tot doel via een 
geïntegreerde benadering tegen 2015 een ‘goede toestand’ van het oppervlakte- en  
grondwater te bereiken. Voor oppervlaktewater focust de richtlijn op de ecologische 
kwaliteit en de chemische kwaliteit, voor grondwater op de kwantitatieve toestand en de 
chemische toestand. 
 
Met het decreet Integraal Waterbeleid (IWB) wordt de Europese Kaderrichtlijn Water 
omgezet bijgevolg in Vlaamse wetgeving, maar om het integraal waterbeleid in de 
praktijk verder te kunnen uitwerken moeten nog een aantal praktische zaken worden 
geregeld. Zo worden met het nieuwe uitvoeringsbesluit de watersystemen geografisch 
ingedeeld. Dit betekent dat de grenzen van de stroomgebieden, de (internationale) 
stroomgebieddistricten, voor wat het aandeel van Vlaanderen betreft, de bekkens en de 
deelbekkens zoals bedoeld in het decreet, op kaarten worden vastgelegd. 
 
Met dit decreet worden de bevoegdheden van de VMM inzake water fors uitgebreid, zowel 
het voorzitterschap, het secretariaat als de planningscel van de Coördinatiecommissie 
Integraal Waterbeleid (CIW) worden aan de VMM toegewezen. Dit decreet wordt voor de 
VMM het werkinstrument voor de komende jaren. Heel haar structuur en werking wordt 
erop afgestemd. 
 
Europese Richtlijn Stedelijk Afvalwater13 en Driesporenbeleid 
De Richtlijn inzake de behandeling van stedelijk afvalwater beoogt de aanpak van 
verontreiniging met nutriënten, bacteriën en virussen die wordt veroorzaakt door 
lozingen van stedelijk afvalwater. Door lozingen van stedelijk afvalwater komen zeer 
hoge concentraties van nutriënten (met name fosfor en nitraten) terecht in rivieren en 
zeeën, wat "eutrofiëring" tot gevolg heeft. Eutrofiëring wordt veroorzaakt door een sterke 
toename van fotosynthetische organismen - waaronder algen - door een verlaging van 
zuurstofniveaus doordat anaërobe organismen de dode algen afbreken, en door een 
aantal ecologische effecten. Het eindresultaat is een verstoring van het ecologisch 
evenwicht in het water en een verslechtering van de waterkwaliteit. Hierdoor kan het 
ecosysteem van een meer of een zee ingrijpend veranderen. Dit proces kan zelfs leiden 
tot massale vissterfte. De potentieel schadelijke bacteriën en virussen in de lozingen 
kunnen ook gevaar opleveren voor de volksgezondheid bij water dat voor recreatieve 
doeleinden of voor aquacultuur wordt gebruikt. 
 
Krachtens de richtlijn moeten steden, stedelijke gebieden en andere bevolkingscentra 
voldoen aan minimumnormen inzake de opvang en behandeling van afvalwater, binnen 
door de richtlijn vastgestelde termijnen. Deze termijnen liepen eind 1998, 2000 en 2005 
af, afhankelijk van de gevoeligheid van het ontvangende water en van de grootte van de 
betrokken bevolkingscentra. Op grond van de richtlijn moesten de lidstaten uiterlijk op 
31 december 1993 kwetsbare gebieden hebben geïdentificeerd en hebben voldaan aan 

                                          
13 Richtlijn 91/271/EEG van de Raad van 21 mei 1991 inzake de behandeling van stedelijk afvalwater 
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stringente normen inzake rechtstreekse lozingen van afvalwater in kwetsbare gebieden of 
de bijbehorende stroomgebieden. Een en ander zou op 31 december 1998 moeten zijn 
gerealiseerd (inclusief de verwijdering van nutriënten die eutrofiëring bevorderen). 
Voorts behelst de richtlijn diverse andere eisen, onder andere met betrekking tot de 
controle op lozingen van afvalwater.  
 
De Europese richtlijn stedelijk afvalwater vindt zijn uitwerking in het Driesporenbeleid. 
Het afvalwater dat we dagelijks in het huishouden produceren (afvalwater uit het bad, de 
keuken, het toilet, de wasmachine,…) komt ofwel rechtstreeks in een gracht of een beek 
terecht ofwel in een zuiveringsinstallatie waar het eerst aan een behandeling 
onderworpen wordt voor het in het oppervlaktewater geloosd wordt. Om dat laatste 
mogelijk te maken zijn er inspanningen nodig op verschillende niveaus. Vooreerst dient 
op huisniveau een centralisatie van de afvalwaters gerealiseerd te worden, wat een taak 
is voor de individuele burger. Een volgende schakel in het netwerk is de gemeente, die 
de riolering op straatniveau aangelegd heeft of moet aanleggen. Omdat het tempo van 
aanleg van deze rioleringen in bepaalde gemeenten aan de lage kant lag, werd de 
mogelijkheid geboden om onder bepaalde omstandigheden subsidies te verkrijgen van 
het gewest (zie $ overige regelgeving). Op wijkniveau worden er voor de rioleringen 
eindpunten gecreëerd. Om deze eindpunten (ook wel lozingspunten genoemd) af te 
leiden naar een zuiveringsinstallatie, zijn er meestal nog belangrijke leidingen nodig. Het 
aanleggen van deze leidingen en de zuivering van het afvalwater is een 
bovengemeentelijke of een gewestelijke opdracht. Dit alles vindt zijn gading in het 
zoneringsplan. Aquafin NV en VMM hebben de opdracht om de zoneringsplannen op te 
maken voor heel Vlaanderen. De zoneringsplannen zullen aangeven welke woningen 
binnen de gemeente vroeg of laat worden aangesloten op het rioleringsnetwerk en welke 
woningen niet. Wie niet zal kunnen aansluiten, zal een individuele behandelingsinstallatie 
voor afvalwater (IBA) moeten plaatsen.  
 
Om het voorgaande op een gestructureerde, samenhangende en rendementvolle wijze 
aan te pakken, gaf de Vlaamse regering aan de VMM de opdracht om zowel op het 
gemeentelijke als op het bovengemeentelijke vlak investeringsprogramma’s op te stellen.  
De bouw zelf van de bovengemeentelijke zuiveringsinfrastructuur en het beheer ervan, is 
een opdracht voor de Aquafin NV. Voor bepaalde regio’s (landelijke kernen, afgelegen 
woningen, …) in Vlaanderen, waar het aanleggen van een riolering niet rendabel is, kiest 
men voor kleinschalige zuivering. Dat kan een opdracht zijn voor de gemeente die zich 
hiervoor sinds begin 2004 laten bijstaan door een intergemeentelijk 
samenwerkingsverband. Tenslotte kan de kleinschalige zuivering ook gaan om een 
individueel initiatief. In dat laatste geval zijn er subsidies mogelijk.  
 
Deze verantwoordelijkheden kunnen als volgt samengevat worden:  
 
Infrastructuuronderdeel   Planning Uitvoering  Exploitatie 

RWZI’s     VMM  Aquafin NV  Aquafin NV 
Collectoren & Prioritaire Rioleringen VMM  Aquafin NV  Aquafin NV 
KWZI’s     VMM of Aquafin NV         Aquafin NV of 
      Gemeenten of Gemeenten Gemeenten 
Rioleringen     Gemeenten Gemeenten  Gemeenten 
Individuele zuivering (IBA)   Burgers Burgers  Burgers 
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Europese Richtlijn Drinkwater14

De Drinkwaterrichtlijn schrijft kwaliteitsnormen voor drinkwater voor en is een belangrijk 
instrument voor de volksgezondheid. De normen betreffen een reeks stoffen, 
eigenschappen en organisme (parameters). De richtlijn stelt met name strenge eisen met 
betrekking tot microbiologische parameters, met het oog op de implicaties voor de 
volksgezondheid. 
 
Europese Richtlijn Gevaarlijke Stoffen15

De Richtlijn Gevaarlijke Stoffen is een van de belangrijkste stukken EU-milieuwetgeving. 
De richtlijn schept een kader voor de aanpak van waterverontreiniging door een groot 
aantal gevaarlijke stoffen, die zijn opgenomen in een uitgebreide lijst. De richtlijn 
verplicht de lidstaten om programma's voor de terugdringing van verontreiniging vast te 
stellen, waarvoor bindende waterkwaliteitsdoelstellingen en een stelsel van 
lozingsvergunningen worden gebruikt. De Commissie heeft tegen een aantal lidstaten 
zaken aanhangig gemaakt bij het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen, 
omdat deze landen zich niet aan de richtlijn houden; het Hof heeft bevestigd dat 
programma's voor terugdringing van verontreiniging specifiek, compleet en 
gecoördineerd moeten zijn. 
 
Europese Nitraatrichtlijn16

De Nitraatrichtlijn is erop gericht te hoge nitraatconcentraties als gevolg van meststoffen 
en agrarische lozingen in oppervlaktewater en grondwater te voorkomen. Door te hoge 
nitraatconcentraties treden ongewenste ecologische veranderingen in het water op, en 
wordt de groei van schadelijke algen bevorderd. Verder zijn deze concentraties schadelijk 
voor de volksgezondheid. De richtlijn verplicht lidstaten om oppervlaktewater en 
grondwater te controleren, door nitraat verontreinigde wateren te identificeren en 
kwetsbare zones aan te wijzen (bijvoorbeeld zones met intensieve landbouw waarin zich 
door nitraat verontreinigde wateren bevinden). Aan deze verplichting moest uiterlijk 
december 1993 zijn voldaan.  
 
Overige regelgevingen 
 
Afkoppeling bedrijfsafval17

De Vlaamse regering heeft een ontwerp van besluit goedgekeurd dat de regels vaststelt 
voor de contractuele sanering van bedrijfsafvalwater op een 
rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI). Tegelijk wordt de aangepaste omzendbrief over de 
verwerking van bedrijfsafvalwater op de openbare zuiveringsinfrastructuur goedgekeurd. 
 
Optimalisatieprogramma waterzuivering en riolering 2007-201118

                                          
14 Richtlijn 80/778/EEG van de Raad van 15 juli 1980 betreffende de kwaliteit van voor menselijke consumptie 
bestemd water 
15 Richtlijn 76/464/EEG van de Raad van 4 mei 1976 betreffende de verontreiniging veroorzaakt door bepaalde 
gevaarlijke stoffen die in het aquatisch milieu van de Gemeenschap worden geloosd 
16 Richtlijn 91/676/EEG van de Raad van 12 december 1991 inzake de bescherming van water tegen 
verontreiniging door nitraten uit agrarische bronnen 
17 Omzendbrief LNW2005/01 met betrekking tot de verwerking van bedrijfsafvalwater via de openbare 
zuiveringsinfrastructuur. 
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Op voorstel van Kris Peeters, de Vlaamse minister van Openbare Werken, Energie, 
Leefmilieu en Natuur, heeft de Vlaamse Regering het Optimalisatieprogramma voor de 
bovengemeentelijke waterzuiveringsinfrastructuur 2007- 2011 goedgekeurd. Dit betekent 
dat de Aquafin NV voor het investeringsjaar 2007 bijkomend 100 miljoen euro ter 
beschikking wordt gesteld voor investeringsprojecten in de waterzuiverings- 
infrastructuur. Voor de investeringsjaren 2008-2011 zijn nog indicatief voor 280,5 
miljoen euro aan projecten geprogrammeerd. 
 
De voorbije jaren werd echter meer en meer duidelijk dat ook extra aandacht moet 
besteed worden aan de problematiek van de verdunning van het afvalwater. Sommige 
collectoren kunnen immers de grote toevloed van aangevoerd water niet slikken, 
waardoor dit water geloosd wordt via overstorten. Op die manier komt het afvalwater 
ongezuiverd in onze waterlopen terecht. Bovendien is het verdunde afvalwater ook 
moeilijker verwerkbaar op de zuiveringsinstallaties. 
 
In uitvoering van het regeringsakkoord is daarom resoluut gekozen voor het 
optimaliseren van de bestaande zuiveringsinfrastructuur, waardoor enerzijds minder 
afvalwater via de overstorten in onze waterlopen terechtkomt, en anderzijds het 
rendement van de bestaande waterzuiveringsinstallaties verhoogd wordt. Dit vormde ook 
reeds een belangrijk aandachtspunt bij de opmaak van het Optimalisatieprogramma 
2006 dat op 25 maart 2005 door de Vlaamse Regering werd goedgekeurd. 
 
In het Optimalisatieprogramma 2007 gaat de aandacht niet alleen uit naar de grote en 
verstedelijkte agglomeraties, maar wordt ook de sanering van het afvalwater voorzien in 
een aantal landelijke gebieden via een 20-tal kleinschalige zuiveringsinstallaties. 
 
'Op het Optimalisatieprogramma 2007 zijn 82 projecten geprogrammeerd voor een 
investeringsbedrag van ca. 53,5 miljoen euro. Ik zal deze projecten op zeer korte termijn 
ter uitvoering opdragen aan Aquafin NV. Het resterende budget van 46,5 miljoen euro zal 
gebruikt worden om de bestaande budgetoverschrijdingen op te vangen en om eventueel 
dringende projecten op te dragen. 
 
Heffing afvalwater 
De Vlaamse regering keurde op 26 november 2005 een voorstel goed dat de 
heffingswetgeving grondig wijzigt. Uitgangspunt is dat voortaan de 
drinkwatermaatschappijen zullen instaan voor de zuivering van het aan hun abonnees 
geleverde water. De kostprijs die aan die zuiveringsplicht verbonden is, kan de 
drinkwatermaatschappij terugwinnen door aan haar abonnees een vergoeding aan te 
rekenen. De vergoeding voor het leveren én zuiveren van water, eventueel aangevuld 
met een (gemeentelijke) vergoeding voor het inzamelen van afvalwater via de riolering, 
zal in de kostprijs van drinkwater geïntegreerd worden. Op de kostprijs van water, en 
dus ook op de bijdrage, zal 6% BTW aangerekend worden. De BTW zal verrekend worden 
in het tarief, zodat de bijdrage per m³ water qua prijs vergelijkbaar zal zijn met de 
huidige heffing. De doelstellingen van de Vlaamse regering zijn de volgende : 

                                                                                                                                  
18 Persmededeling van de Vlaamse Regering, Vergadering van 25 November 2005 
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 een oplossing bieden voor het aanslepende BTW-conflict met de federale 
administratie, die stelde dat 21% BTW moest aangerekend worden op alle 
diensten en leveringen van Aquafin NV;  

 de bijdrage fiscaal aftrekbaar maken voor bedrijven;  
 de vergoeding voor alle waterdiensten integreren in 1 factuur.  

 
Eén drinkwaterfactuur 
Vanaf 1 januari 2005 worden alle kosten inzake water op één factuur samengebracht. De 
waterfactuur vermeldt naast de kostprijs van het geleverde en verbruikte drinkwater ook 
de bijdrage in de kosten voor de afvoer en de zuivering van het huishoudelijke 
afvalwater.  
 
Subsidiëringprogramma waterzuivering en riolering 2006-2010 
Op 22 december 2005 is door de Vlaamse minister van Leefmilieu, Kris Peeters, het 
derde en vierde kwartaalsubsidiëringsprogramma voor 2006 (voor de aanleg van 
gemeentelijke rioleringen en de bouw van gemeentelijke KWZI’s) goedgekeurd. Door de 
goedkeuring van dit laatste kwartaalprogramma zijn 256 projecten, voor een totaal 
bedrag aan werken van ongeveer 240 miljoen euro, goedgekeurd op het 
subsidiëringsprogramma 2006.  
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BIJLAGE 8 

Abstracts van Innovaties in watersector in Vlaanderen (Bron: B-IWA, 
2005) 
 
1. Cost-effective analysis for river basin management planning (ECOLAS) 
The Water Framework Directive (WFD) clearly integrates economics into water management. The WFD calls for 
the application of economic ideas (e.g. polluter pays, cost-effectiveness analysis, water pricing) for achieving 
environmental objectives. According to article 11 of the Water Framework Directive each (candidate) member 
state shall ensure the establishment of a programme of measures for each river basin. 
 
This project aims at the elaboration of the cost-effectiveness analysis (CEA) of measures, the 2009. anomic 
analysis requirements of the WFD. The methodology for CEA, among the first in Europe, gives a practical 
framework for the Latvian situation for: 
1. evaluating the costs and effectiveness of potential measures: 

 identify potential measures to achieve the Directive’s objectives, including basic and supplementary 
measures; 

 estimate the costs of each measure; 
 estimate the effectiveness (environmental impact) of each measure. 

2. constructing a cost-effective programme of measures: 
 assess and rank cost-effectiveness of measures; 
 select the most cost-effective programme of measures that can reach environmental objectives; 

All sectors (industry, agriculture, households, natural run-off) are taken into account. The quality of the data is 
rated so that the uncertainty level of the CEA can be assessed. A manual is worked out; accompanied by the 
necessary databank and calculation tools, hence giving the local authority a practical working platform. 
 
The CEA is then demonstrated in a total of 5 water bodies in the L.Jugla basin, a part of the Daugava basin. In 
the case-study different scenario’s are worked out, for instance: 

 impact of measures taken in an upstream water body on the load in a downstream water body; 
 sensitivity analysis on the efficiency and cost of important measures; 
 effect of the relative economic growth rate of sectors in the period 2005-2015. 

 
2. Bacterial degradation of nitro-aromatics (UNIT OF BIO-ENGINEERING – UCL) 
Nitroaromatics are persistent and toxic compounds, used worldwide as pesticides, bactericides, explosives and 
intermediates in the synthesis of high volume chemicals. Although mononitroaromatics, and, to a lesser extent 
dinitroaromatics, can be degraded by some bacteria, polysubstituted nitroaromatic compounds, such as 2,4,6-
trinitrotoluene (TNT), are much more recalcitrant. The _-electron system of TNT is shielded by the steric 
hindrance of four functional groups and no electrophilic attacks by oxygenases occur due to the strong electron-
withdrawing properties of the nitro groups. Therefore, the nitro groups are prone to reduction, leading to 
nitroaminoaromatic dead-end products, which tend to accumulate and are equally or more toxic than TNT. Our 
laboratory has been searching intensively for productive TNT biodegradation pathways, especially leading to its 
denitration. Recently, a new Pseudomonas sp. was isolated from a highly TNT-contaminated soil and was found 
to efficiently denitrate TNT under conditions ranging from fully aerobic to strictly anaerobic. We are currently 
investigating the denitration pathway as well as the enzymes involved. In parallel research we are building 
metagenomic libraries from DNA isolated from TNT-contaminated soils. This is a complementary approach to 
the traditional isolation of bacteria as it offers the possibility to explore the whole physiological diversity present 
in these soils, and especially that of unculturable microorganisms. We are currently screening extensive 
libraries for TNT-denitration activities. 
 
3. Degradation of fat from wastewater treatment plant by Yarrowia lipolytica (UNIT OF 
BIOINDUSTRY – FUSAGx) 
Yarrowia lipolytica is generally isolated from dairy products such as cheese, sausage, … It is considered as a 
non-pathogenic strain. This yeast secretes extracellular enzymes lipase and protease and is able to assimilate 
various substrates such as paraffin, fatty acids… In our laboratory, different lipolytica strains have been the 
topic of a number of investigations for the development of a large scale process of lipase production. The strain 
LGX 6481 isolated after chemical mutagenesis presented the highest capacity of enzyme production. 
Nevertheless, his capacity to degrade fats and oils in wastewaters has not been studied. This work presents a 
first approach to evaluate the potentialities of the yeast in environmental applications. For this paper, the strain 
was grown on fat issued from wastewater treatment plant in a 2 l stirred bioreactor. The results showed that 
the yeast was able to reduce the fats concentration from 10 g/l to 3 g/l in 24 hand 30°C. Degradation remained 
still acceptable at low temperature : 44 % at 8°C. Specific rate degradation by Yarrowia lipolytica was ranging 
between 0,14 and 0,26 g/l. It is more efficient than those related in the literature. These results obtained on 
real greasy effluent show that it is possible to consider wastewater treatment with Yarrowia lipolytica. 
 
4. Development of a new bioremediation technology to detoxify coloured waste water (CELABOR) 
The traditional dying industry for textiles, leather and cosmetic products was an important European industry 
throughout the 20 th century. Although there are still some European “key players” recent years has seen dye 
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manufactures re-locate, particularly to India and China due to the lower environmental and labour costs. In 
terms of dye production, a group of dyes termed “Azoic” are the largest group produced in terms of tonnage. 
This in itself is a major problem for international dye manufactures as some azo dyes can have associated 
toxicity problems. In response to the potential issues related to toxicity, the European Commission have 
adopted the Directive 2002/61/CE limiting the use of some azoic dyes in many dyes using products. As well as 
the health implications of dyes there are also environmental issues to consider. During dyeing processing, 
between 10 to 40% of the dye remains unfixed to the substrate; therefore waters used dyeing processes need 
to be efficiently treated before their safe discharge. Various fungal strains are known to discolour dyes, one 
example includes Phanerochaete chrysosporium which are known to degrade the synthetic dye Remazol Brilliant 
Blue (RBBR) using lignin peroxides. However discolourisation does not mean the medium is detoxified and until 
now little work has been attempted concerning the evolution of the mutagenicity of these effluents during their 
biotransformation. A project is conducted in order to set up new industrial biotech solutions for the 
treatment of such problematic wastewater.  
 
Four Belgian partners are deeply involved in a European integrated project dedicated to SMEs called Sophied 
(WWW.sophied.net). The Catholic University of Louvain is the coordinator of the project. Wetlands, a young 
industrial biotech company, is the SME leader and provide expertise in enzyme production and utilisation. The 
research centre Celabor contribute in this interdisciplinary project by sharing experience in the field of industrial 
waste treatment. Ovelacq, a yarn dying company the last Belgian partner is an end user directly concerned by 
the problem of coloured waste water production. 
 
5. BIOMAC system for recalcitrant wastewater Treatment (AQUAFIN NV) 
In cooperation with Severn Trent (UK) en LabMET (Ghent university, Belgium) Aquafin NV (Belgium) developed 
an advanced system for treating wastewaters containing recalcitrant COD, called BioMAC (biological membrane 
assisted carbon filtration). This wastewater treatment concept combines biological granular activated carbon 
(GAC) sorption and micro/ultra membrane filtration. The principle is explained in figure 1. Polluted water 
(secondary sewage effluent, reversed osmosis (RO) concentrate, …) is pumped into the GAC reactor and 
percolated through it. Subsequently, the collected water at the bottom of the reactor is pumped into the 
aerated micro-filtration tank, where part is filtered and part is recirculated over the GAC reactor. BioMAC differs 
from known hybrid technologies:  

 The GAC reactor is operated under partially non-submerged conditions. This creates saturated oxic 
conditions enhancing sorption and allows the growth of a thin biofilm of highly specialised micro-
organisms on the GAC. 

 The recirculation of oxygen saturated water over the GAC further enhances its sorptive capacity. 
 The membranes are used to concentrate the developed specialised biomass. 

Lab-scale experiments indicated that BioMAC can remove recalcitrant COD products like humic acids  and 
persistent organic pollutants, and thus may be applied for polishing effluent from domestic wastewater 
treatment plants prior to reuse in process water and groundwater recharge applications. Also the applicability to 
treat RO concentrates showed to be promising. The system is currently in the prototype development phase to 
further validate these results. BioMAC was granted an Aquafin-Severn Trent US patent in 2004 
(US2003006189). An European patent is in the examination phase (EP1270513). 
 
6. Enhanced removal of polar micropollutants in membrane bioreactors (VITO) 
Application of membrane bioreactors (MBRs) has largely expanded in the past years. As a result, this 
technology can now be considered as state-of-the-art for the treatment of municipal wastewater and many 
industrial wastewaters. MBR behavior with respect to bulk parameters such as COD is largely documented. 
However, the fate of (emerging) micropollutants is less studied and largely unknown. Due to the higher sludge 
concentrations more intensive biological reactions and interactions take place in MBRs which may lead to 
improved degradation rates and efficiencies. In the framework of the European project P-Three, we wanted to 
evaluate whether this was true for the removal of persistent polar pollutants (P³), such as detergents, 
pesticides, sulphonated intermediates, musk compounds, etc. 
 
Parallel tests with MBRs and conventional activated sludge systems (CAS) on municipal wastewater spiked with 
selected P³ compounds indicated that:  

 less intermediate products of detergent degradation were formed 
 the removal of specific micropollutants started earlier in MBRs 
 after a non-spiking period, degradation resumed quicker in MBRs than in CAS 
 specific naphthalene disulphonates generally considered to be recalcitrant were degraded after a very 

long adaptation time 
 threshold limits for degradation of micropollutants may exist. 

 
These results point to a ‘memory effect’ which may be linked to the retention of slow growing specialist 
microorganisms by the MBR membrane and to a robustness and efficiency which is superior to CAS and which is 
most probably related to the intensification of biological processes. This is good news in view of MBR integration 
in water treatment trains for reuse. 
 
7. Enzyme treated fat as a carbon source for denitrification in a wastewater treatment plant 
(REALCO) 
REALCO has developed a biological fat treatment integrated in the WWTP: the LIPAMAX process. This process is 
based on the use of enzymes. Enzymes are prepared in a specific formulation that allows to accelerate fat 
degradation rate. Retention time is thus reduced to 4 to 6 days. After this short stay in the LIPAMAX reactor, 
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treated fat is sent back to the main aerators where it is degraded in a concomitant way to the other organic 
substrates. REALCO has now study the possibility of using this treated fat as a carbon source for 
denitrification. Denitrification process needs the addition of an easily assimilable carbon source in order to 
balance the C/N/P ratio and improve denitrification rate. We have shown that the treated fat coming from our 
enzymatic process brings the same denitrification rate improvement than a classical carbon source, acetate. A 
patent deposit has been done by REALCO by February 2005 on this enzymatic recovering of fat as a substrate 
for denitrification. Indeed, we could demonstrate that the particular composition of the mixed liquor coming 
from the lipamax process allows denitrification improvement. 
 
 
8. Bio-palladium to rapidly remove highly chlorinated organics from water (Ghent University - 
LABMET)  
Recently at LabMET, bacterial cells of Shewanella oneidensis were found to biologically reduce soluble Pd(II) 
resulting in the deposition of nanometric Pd(0) particles at the cell surface (so-called biopalladium). This 
process only takes a few minutes and required a suitable electron donor, such as H2 or an organic compound. 
In this way, it is possible to recuperate the noble metal Pd from industrial process water, with quasi immediate 
formation of nanoparticles. In contrast, chemical synthesis of nanoparticles is difficult and expensive due to 
controlled nucleation and ‘capping’ with a protective layer or tethering to a carrier. Nanoparticles have 
properties that differ entirely from the bulk metal, their colloidal properties making them exceptionally reactive. 
Biopalladium exhibits increased catalytic activity for dechlorination of highly chlorinated recalcitrant compounds 
(compared to commercially available black Pd(0) powder), even in complex matrices such as sediment slurries. 
Other hydrodehalogenations are also under study,e.g. debrominations and defluorinations. With biopalladium, a 
versatile engineered system was obtained, capable of degrading several classes of priority environmental 
pollutants such as PCB’s, Lindane and others. 
 
9. Biocatalytic removal of phosphate or calcium by ureolytic bacteria (AVECOM) 
Avecom recently developed a bio-catalytic technology for the precipitation of calcium in waste water streams. 
The background is that the bulk pH should no longer be increased for precipitation -as it is with the 
conventional methods- but is obtained in a micro-layer surrounding the bacteria. This is possible by adding urea 
to specific ureolytic bacteria, splitting the urea in ammonia and carbonate. As a consequence, the pH increase 
in the micro-environment of the cell-wall is sufficient to initiate an immediate precipitation of the calcium 
respectively phosphate on the cells. This process creates a fast settling (and thus easily removable) sludge. 
Currently, pilot tests are being performed on calcium removal in the paper-industry with efficiencies above 90% 
within a hydraulic residence time of 2 hours. The process is also under pilot testing in the potato industry. This 
process makes it possible to re-use the treated water as process water. The fact that the removal requires a 
soft chemical such as urea instead of caustic, and the small residence times, makes this process-technology 
economical favourable towards and fitting for re-use of the treated water. The technology is patented in 
Europe. 
 
10. Software engineering for modelling and simulation of bioprocesses (Ghent University – 
BIOMATH) 
Environmental system modelling is increasingly asking for massive computational power. Many of the model-
based analyses that one wants to conduct consist of intrinsically parallel calculations such as running a large 
number of scenarios for system choice, Monte Carlo simulations for uncertainty analysis, model calibration, etc. 
At this moment, most modellers use their desktop machines or ask their colleagues to run some of the model 
simulations on their machine overnight or over the weekend. In general, many desktops in use today all over 
the world are idle for large fractions of the day, or their computational power remains largely unchallenged. 
Trying to tap into this is a major research topic of the BIOMATH research unit. 
 
In close collaboration with our commercial IT partner, HEMMIS NV (Kortrijk, www.hemmis.com), an extension 
has been developed to the WEST modelling and simulation platform, called WEST Distributed Virtual 
Experimentation (WDVE). It can be deployed quite easily on a departmental local network. From a Master PC 
that the user interacts with for his particular modelling activity, a number of simulation jobs (virtual 
experiments) are created automatically (e.g. for model calibration or Monte Carlo analysis). These jobs are then 
distributed over the available desktop machines (Slave PCs) in the network in such a way that the overall 
modelling activity can be finished within the shortest timeframe. To this end it is tried to find the best match 
between the properties of the jobs (e.g. the expected calculations needed) and the properties of the PCs 
(processor, memory, load by other softwares).  Evidently, jobs may be interrupted on a Slave PC when a user 
momentarily needs all the computational power he can get. WDVE software routines then take care that such 
jobs are transferred to other Slave PCs. 
 
This research in fact is only a stepping stone towards full-fledged grid-enabled environmental decision support 
systems. Compute cycles from “the computational grid” then become a commodity such as electricity from “the 
power grid”. The user doesn’t know where the computations are performed. He just pays for the service... 
 
11. The Water Ecology Decision Support System for integrated river basin management (GHENT 
UNIVERSITY - DEPT. APPLIED ECOLOGY) 
Due to the high need for information stream optimisation tools in natural resources and water management, 
‘ecological informatics and engineering’ emerged as a quickly growing scientific clusters during recent years. 
Database management, development of predictive models and knowledge visualisation are probably the main 
exponents of ecological informatics, whereas know-how on river design and construction engineering is crucial 
for the practical implementation of integrated water management, enabling the multi-functional use of surface 
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waters. Since 1998, the Department of Applied Ecology is developing data collection methods and modelling 
instruments for river assessment and management. The major aim of these instruments is to collect data 
efficiently and reliably, and to use insights in ecosystem relations to maximally support river management. 
These tools are therefore integrated in the Water Ecology Decision Support System (WAECO-DSS), to enable 
river status simulations under different conditions (uses) and support optimal river design (Figure 1). In this 
manner, river functions can be better balanced and planned. This WAECO-DSS is now tested for applications 
related to the implementation of the Water Framework Directive in Europe and for integrated water 
management in developing countries (Ecuador, Ethiopia, Indonesia, Vietnam). 
 
 
12. Anaerobic treatment with integrated sulphide recovery from tannery wastewater (BIOTIM) 
Biotim NV, a “design & build” turnkey contractor in the field of (waste) water treatment and belonging to the 
5th Element group, acts as a key task group leader in the RESTORM project (Radical Environmentally 
Sustainable Tannery Operation by Resource Management). This project is a shared cost RTD (Research and 
Technology Development) project supported by the European Commission under the Framework V Promoting 
Competitive Growth Programme, Key Action 1, TRA 1.8 The Modern Factory. The following technologies are 
actually validated on pilot scale level:  

 Anaerobic treatment with integrated sulphide recovery in a two-stage system of concentrated tannery 
waste water coming from the beam house process 

 Aerobic polishing by means of the submerged membrane bioreactor technology of anaerobically 
pretreated concentrated tannery waste water 

 Cross flow ultra filtration of separate waste water streams (soaking, liming, de-liming, washes and 
degreasing liquors) for closed loop water recycling. 

 
 
 
13. Nanofiltration: treatment of spent process water and production of drinking water (KUL LEUVEN 
- DEPT. CHEMICAL ENGINEERING, APPLIED PHYSICAL CHEMISTRY AND ENVIRONMENTAL 
TECHNOLOGY) 
This research group focuses on physico-chemical processes for treatment of wastewater and production of 
drinking water. Treatment of wastewater is considered as an integral part of a process and not an endof- pipe 
solution. Therefore, research on wastewater treatment comprises not only the development and evaluation of 
technologies, but also the interaction with other processes. In this respect, membranes are considered to be 
the most suitable solution for many problems. Applications studied in the research group include e.g., water 
recycling in breweries and textile companies by using nanofiltration of spent process water. Major hurdles to be 
taken for a successful implementation are studied: membrane fouling and flux reduction by adsorption of 
dissolved organic components, rejection of organic components and salts, interactions with the membrane 
material, and further treatment of concentrates. In the future, membranes will also play a significant role in the 
production of drinking water. In the research group, the potential of nanofiltration and electrodialysis in this 
field is studied, and the influence on drinking water quality. Most important issue is the occurrence and removal 
of micropollutants (endocrine disruptors, pesticides, pharmaceuticals and personal care products (PCPs)) from 
sources of drinking water. Nanofiltration is the most realistic barrier studied, but removal of micropollutants 
using other processes is also important. This research is in collaboration with T.U.Delft and Kiwa (The 
Netherlands). 
 
14. Exploiting image analysis information to monitor and prevent bulking sludge (KUL LEUVEN - 
DEPT. CHEMICAL ENGINEERING, BIOPROCESS TECHNOLOGY AND CONTROL) 
The operation of activated sludge plants worldwide is frequently endangered by the occurrence of filamentous 
bulking problems, that is, an imbalance between filamentous and floc forming bacteria. In this framework, one 
of BioTeC's current research activities can quite literally called a visionary product. Since visual microscopic 
inspection of sludge characteristics is time consuming and operator dependent, we developed a fully automatic 
image analysis procedure, which enables the individual characterization of flocs and filaments in the image (see 
Figure, left and middle, for an example of an original and a processed image) (Jenné et al., 2004). By testing 
different sludge types and different microscopes and cameras the procedure proved its robustness. 
Furthermore, with the image analysis information from lab-scale activated sludge experiments as input, black 
box ARX type models are being developed to predict the onset of bulking sludge. As can be seen from the 
Figure (right), these models succeed in following the settleability trends, expressed in terms of sludge volume 
index (SVI). This opens perspectives for the development of a true early warning system for bulking sludge 
(Smets et al., 2005). 
 
15. Novel process control and crystal retention in struvite crystallization (AKWADOK) 
Combined phosphate and nitrogen removal by means of controlled struvite precipitation is a promising 
technique with several possible applications. In addition, this technology is a perfect example of sustainable 
enterprising. A novel approach of both process control and crystal retention tested on pilot scale level (8 m3/h) 
has been developed. Phosphate levels were reduced by 80 to 85% reaching residual levels of 5 to 10 mg P/l. 
The end product attains high dry weight of > 95% by simple air drying. XRD analysis of the crystals 
demonstrates the high potential as a slow release fertilizer. Treatment cost are € 1,50 to 2,00 / kg of P 
removed. A full scale unit is currently being designed with a capacity of 30 m3/h. Specific attention is given 
towards the grow of spherical crystals 1 – 3 mm in diameter resulting is excellent settling properties. An 
internal vortex based separator unit retains the crystals but ensures the continuous wash-out of organic based 
suspended solids. The retention time can be limited to at the most 5 hours but is generally much shorter. 
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16. The largest installed PE-pipelinesystem for transportation of drinking water in the world (VMW) 
To replace a structural corroded steel pipe DN900, the Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening (VMW), 
the major Flemish watercompany installed a PE100 pipeline dn900 SDR17 (PN10) with a total length of 2,8 km 
for the transportation of aggressive raw water between the catchment Spiere and the treatment plant Kooigem. 
The pipes in lengths of 16m have been produced in northern Europe and were transported by coaster to 
Antwerp and shipped to Spiere by riverboat. The fittings and especially the tees with equal branches were 
produced out of hollow bars extruded with a PE100-resin by a German company. The hollow bar -technique for 
tees with equal branches was choosen to take in account the complex stressfields who occurring in the edges of 
the branch. The raw material, pipes and fittings have been tested by Becetel, the Belgian research center for 
pipes and fittings" in accordance to the European standard EN12201 (Pepipesystem for drinkingwater). For the 
pipes the foreseen quality controltests of EN12201 were extended with the notch test (Slow Crack Growth) and 
S4-test (Rapid Crack Propagation) in accordance of EN 1555 (PE-pipesystems for gas). Furthermore to reduce 
the number of welds in the trench the pipes and fittings were welded on groundlevel near the trench in 
maximum lengths of 500 meter. The parameters of welding were in accordance to WRC-procedure for PE100 
(MRS10), tested and inspected on site by Becetel. The PE100-pipeline dn900 Spiere-Kooigem is unique in the 
world, especially while the tees with equal branches have the same pressure rating as the pipe.  
 
17. METASEP: Removal of As, Sb and Se from wastewater in the copper industry by an original 
electrocoagulation process (CEBEDEAU) 
Wastewaters from the copper industry (Non ferrous metallurgy and semi conductors industry) carry metallic 
oxyanions such as arsenic (As), antimony (Sb) or selenium (Se). These metals are thus impossible to 
precipitate as hydroxides. An original treatment process, combining electrocoagulation and membrane micro-
filtration has been developed to reduce these polluting concentrations. This process fits into the “Metasep 
Process” treatment scheme, which is characterized by sorbtion heavy metals to a bonding agent to form a 
complex then separated by means of microfilratation. This original process is very efficient for arsenic and 
antimony removal. Residual contents < 0.1 ppm can be reached. It allows a reduction by 4 of coagulation 
reagent use. Process is also efficient to remove SeIV but SeVI needs to undergo a preliminary reduction to SeIV 
before to be removed.  
 
18. Industrial Wastewaters Treatment Using 3-D Electrodes (CREA – SURF) 
Internal recycling is very important for the industry, which tries to minimize its environmental impacts. In order 
to treat dilute solutions containing metallic ions, 3-D electrodes are used. The aim of the project is the 
designing of a flexible cell for directly treating effluents in industrial processes. With this method, the metal is 
recovered and the solution recycled. Potential applications of this cell are rinse water treatment in surface 
treatment industry and local wastewaters treatment in copper hydrometallurgy. To obtain a good flexibility, it is 
necessary to characterize and study 3-D electrode electrochemical behaviour. 
 
The studied electrode consists of a stainless steel fibre network (diameter: 10__m). The electrolytic parameters 
have been shown to have an influence on the faradic yield of copper electrodeposition from dilute solutions. The 
correlation between dimensionless numbers (Sh=A.Rea.Sc1/3) for this electrode and for Re between 100 and 
3000 was established. In the study, the current repartition in this electrode will also be studied. The current 
distribution dependency with time of electrolysis is discussed according to the plugging of the 3-D electrode. 
 
19. Electrodestruction of Toxic Nitrate and Ammonia Ions (LABORELEC) 
Discharging excess nutrients in surface water cause different problems: 

 algal blooms, scums and mats; excess rooted vegetation damage the landscape. 
 excessive growth of these organisms use up dissolved oxygen as they decompose, and block light to 

deeper waters. This seriously affects the respiration of fish and aquatic invertebrates, leads to a 
decrease in animal and plant diversity. Beside these effects, nitrate and ammonia also affect directly 
the human health and the aquatic life. 

The existing technologies (biology, catalysis; reverse osmosis,..) for treating ammonia and nitrate are not 
suited for some complex effluents (impact of salt content, presence of toxic compounds, ..). UCL, Laborelec and 
Electrabel have developed and tested an innovative technique to eliminate both ions in one single 
electrochemical cell: the so-called ELONITA technology (granted by the European Commission, LIFE project); 
initially it was tested at the lab-scale on effluents from power plants (effluents from the regeneration of 
demineralisation resins). 
 
Electro-destruction offers the possibility to transform ammonia and nitrate to harmless gazeous nitrogen. The 
process takes place in an electrochemical cell, composed of two compartments, separated by a cationic 
membrane. The solution first flows through the cathodic side where it is reduced to ammonia on a specific 
three-dimensional electrode. Afterwards, the solution, now charged with ammonia is introduced in the anodic 
compartment. On the anode, a DSA-Cl2, the chloride ions that are originally present in the effluent are oxidized 
to chlorine that reacts with water in order to give hypochlorite (ClO- ). Those ClO- ions are then responsible for 
the oxidation of ammonia to nitrogen. Both reactions occur simultaneously in each compartment, minimizing 
the electric consumption. Moreover, the performances of the process aren’t sensitive to variation in the 
concentration levels of other salts. Effluent composition (in pollutants) after treatment can be: 10-20 mg NO3 -
/l; 5 mg NH4 + /l: < 0.2 mg NO2 -/l. Initial concentrations could be as high as 1100 mg NO3 -/l and 600 mg 
NH4 +/l. 
The objective of the ELONITA project (Electro-destruction of toxic nitrate and ammonia ions) is to proof the 
application of the developed process on pilot scale to treat efficiently the industrial wastewater in a power plant. 
A fully automated pilot installation (5 m3/d) was constructed at a power plant site, and will be operational in a 
few weeks. Information about the costs and reliability of the technology will then be gathered. 
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