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— Dehydratatiecentrifuge

 BMWB

Een belangrijke speler van  
het waterbeleid in Brussel

1 Het saneren van  
het stedelijk afvalwater

De eerste kerntaak van de BMWB is het instaan voor 
de sanering van het stedelijk afvalwater, dit wil zeggen, 
het water dat werd gebruikt voor huishoudelijke of 
 industriële doelen (afvalwater), evenals regenwater 
dat door de riolering wordt opgevangen. Haar actiera-
dius omvat het volledig Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest, met daarbij  een klein deel van Vlaams-
Brabant dat in  hetzelfde stroomgebied gelegen is. 
De  sanering van  afvalwater vormt een enorme uit-
daging op het vlak van duurzame ontwikkeling. Als 
er geen  saneringsinfrastructuren zoals het riolerings-
netwerk en de  zuiveringsstations zouden zijn, dan 
zou  deze  vervuiling  terechtkomen in de rivieren en 
daarna in de zeeën en de oceanen. Sinds 2007, het jaar 
waarin het zuiveringsstation Brussel-Noord (RWZI 
Noord) in gebruik werd genomen, is de kwaliteit van 

het Zennewater gevoelig verbeterd, met een positieve 
impact op de biodiversiteit in en rond dit watermilieu. 
De modernisering van het zuiveringsstation Brussel-
Zuid (RWZI Zuid) dat vanaf 1 augustus 2015 door 
de BMWB wordt geëxploiteerd, vormt een volgende 
stap in de strijd tegen de vervuiling van de opper-
vlaktewateren. 

2   Zorgen voor de opvang van afvalwater 
en het debiet ervan regelen in de collec
toren waarvan ze eigenaar is

De BMWB is eigenaar van een deel van het netwerk 
van afvalwatercollectoren in het Brussels Hoofdstede-
lijk Gewest en van vijf grote stormbekkens bedoeld om 
er het debiet te regelen bij zware regenval en hevige 
onweders. Streefdoel is het zoveel mogelijk voor-
komen van overstromingen of van het overlopen van 
rioleringen waarvan de Brusselaars het slachtoffer 
zouden kunnen zijn. 

3   Toezicht houden op de neerslag
metingen en op de debieten in 
de collectoren en de waterlopen

Dankzij Flowbru, het automatisch meetnetwerk met 
94 meetstations verbonden met 183 meettoestellen, 
houdt de BMWB de beheerders van de netwerken en 
het grote publiek in real time op de hoogte van de neer-
slagmetingen en de doorstroming in de collectoren en 
de waterlopen op heel het Brusselse grond gebied. 

De Zenne en haar zijrivieren die in ons Gewest meestal 
overwelfd zijn, worden beheerd door Leefmilieu Brussel. 
Toch biedt de BMWB ondersteuning aan dit beheer, 
door er de waterpeilen en -debieten te meten. 

Bepaalde door Flowbru verzamelde metingen worden 
auto matisch doorgegeven aan het KMI, Leefmilieu 
Brussel en het Vlaams Gewest, met de bedoeling deze 
gegevens in de hydrologische modellen te integreren. 

Bij het vervullen van haar opdrachten werkt de BMWB 
nauw samen met de andere spelers van het water-
beleid, zowel in het Brussels als in het Vlaams Gewest. 

De Brusselse Maatschappij voor Waterbeheer (BMWB) is een naam
loze vennootschap van publiek recht die op 27 oktober 2006 door het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest werd opgericht in het kader van de 
omzetting van de Europese Richtlijn 2000/60/EG “tot vaststelling van 
een kader voor communautaire maatregelen betreffende het water
beleid”. DE BMWB vervult drie hoofdopdrachten in het kader van 
het duurzaam beheer van de door de mens gecreëerde watercyclus.
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Stijn 
D’Hollander

 Voorwoord van de Voorzitter

Het aanpassingsvermogen  
van de BMWB was opmerkelijk

Tenslotte, is het aantreden van een nieuwe Raad 
van Bestuur ook een moment om vooruit te blikken. 
We  hopen op een voorspoedige finalisering van de 
 moderniseringswerf van het RWZI Zuid, en ook de 
voor bereiding van de inbeheername van het RWZI 
Noord komt stilaan aan de horizon. Verder willen we 
samen met het directiecomité, het personeel onder-
steunen en de organisatie vorm geven teneinde ze 
het best in staat is haar kerntaken uit te voeren, en 
daarenboven nieuwe projecten kan uitwerken om de 
BMWB te laten bijdragen aan een duurzame watercy-
clus in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Het uitbreken van de pandemie heeft onze samenle-
ving in 2020 stevig op de proef gesteld, en dat is voor 
de Brusselse Maatschappij voor Waterbeheer niet 
 anders geweest. De maatregelen om de sanitaire crisis 
in te dammen, hebben een niet te onderschatten 
 impact gehad op de organisatie en haar werkzaam-
heden:  vertraging op de RWZI Zuid-werf, de uitdaging 
van het verplichte telewerken, het zijn maar enkele 
van de  elementen die we met covid-19 niet in eigen 
handen hadden. 

Toch kunnen we trots terugkijken op het aanpassings-
vermogen van de organisatie, om ook in onuitgegeven 
omstandigheden de continuïteit van de dienstver-
lening te garanderen en zo een onmisbare schakel te 
blijven vormen in de watercyclus. Als nieuwbakken 
voorzitter van de Raad van Bestuur, wil ik deze gele-
genheid dan ook aangrijpen om mijn dank te betuigen 
aan de directie en het personeel van de BMWB om dit 
mogelijk te maken.
 

Ondanks de moeilijke omstandigheden, werd in 2020 
duchtig voortgewerkt om de organisatie te bestendi-
gen en te versterken. Een hoogtepunt was de inge-
bruikname van de nieuwe kantoren aan het RWZI Zuid 
in april: Een aangenamere werkomgeving voor het 
 personeel, maar ook een primeur voor het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest. Met het eerste kantoor dat 
verwarmd wordt via riothermie, versterkt het de 
BMWB in haar streven naar innovatieve technieken en 
efficiënt energiegebruik.
 
Daarenboven werd het boekjaar 2020 afgesloten met 
een positief financieel resultaat, waardoor een deel 
van de door het Gewest toegekende subsidies terug-
betaald werd.

Daarnaast participeerde de BMWB aan het door Brugel 
geleide traject in de totstandkoming van een nieuwe 
methode voor het berekenen van het watertarief, 
dat er uiteindelijk per 1 januari 2022 zal komen.
 

“In 2020 heeft de BMWB 
zijn inzet voor vernieuwende 
technologie en het efficient 
gebruik van energie bevestigd.”

Stijn D’Hollander,  
Voorzitter van de Raad van Bestuur
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Van links naar rechts:  

Damien DE KEYSER, Algemeen Directeur 

Valérie LIBERT

Leticia SERE

Aurélie MAHOUX

Stijn D’HOLLANDER

Karima SOUISS

Bestuurders

Stijn D’HOLLANDER
Voorzitter
Aurélie MAHOUX
Vicevoorzitster
Karima SOUISS
Mohammed ELMI YABEH
Valérie LIBERT
Halima AMRANI

Regeringscommissarissen

Joël SOLÉ
Leticia SERE 

Afwezig op de foto:  

Mohammed ELMI YABEH

Halima AMRANI

Raad van Bestuur
Samenstelling op 31/12/2020
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 Human Resources

Waken over de gezondheid en  
de veiligheid van de medewerkers en  
bevordering van het welzijn op het werk

De BMWB werd in 2020 net als elke andere organisatie getroffen 
door de Covid19pandemie en besteedde dat jaar daarom  extra 
aandacht aan de gezondheid van de medewerkers. Gelijktijdig 
organiseerde de maatschappij een grootschalige tevredenheid
senquête met de bedoeling om een duidelijk zicht te krijgen op 
het welzijn van haar medewerkers.

Op 31 december 2020 telde de BMWB in totaal 
59 werknemers – een cijfer dat 13 % hoger lag dan het 
jaar voordien. Bijna drie kwart van het personeel is 
 tewerkgesteld in de twee operationele directies van 
de onderneming: de Directie Exploitatie en de Directie 
Werven. 

“Een van de uitdagingen van 
de tevredenheidsenquête 
die in 2020 werd uitgevoerd, 
bestond erin om de onderneming 
aantrekkelijker te maken 
en meer bepaald om nieuwe 
talenten aan te trekken 
voor knelpuntberoepen.”
Fenela Detrain, Payroll & HR Officer

 opgeroepen. Gelijktij dig werd volledig of gedeeltelijk 
telewerk bevorderd: sinds de aankondiging van de 
eerste lockdown werkten 28 van 59 personeelsleden 
van thuis uit.

Daarnaast werden verschillende maatregelen getroffen 
om de veiligheid van alle medewerkers van de BMWB 
te waarborgen:
—  verdeling van een “Covid-pakket” met maskers, 

desinfecterende gel, zakdoeken en hydraterende 
crème aan elk personeelslid;

—  terbeschikkingstelling van desinfecterende gel 
op alle sites en op de hoofdzetel;

—  temperatuurmeting aan de ingang van RWZI 
Zuid en op de hoofdzetel;

—  aanpassing van de inrichting van de werkruimtes;
—  organisatie van virtuele vergaderingen via Teams;
—  aanpassing van de werkroosters om piekmomen-

ten op het openbaar vervoer of de aanwezigheid 
van een te hoog aantal personen in besloten 
ruimten (kleedruimten, cafetaria) te voorkomen.

Fenela  
Detrain

Waarborgen van de veiligheid op 
gezondheidsgebied van alle medewerkers

Aangezien ze in een zogenaamde “essentiële” sector 
worden ingezet, bleef het voltallige personeel van de 
BMWB het hele jaar lang gemobiliseerd – dit gold niet 
alleen voor de medewerkers die verantwoordelijk zijn 
voor de exploitatie van RWZI Zuid of het onderhoud, 
maar ook voor de medewerkers die de stormbekkens 
exploiteren en die op het Flowbru meetnetwerk wer-
ken, de teams op de bouwplaatsen – en dan in het 
 bijzonder de bouwplaats van de Geleitsbeek – en het 
administratieve personeel. 

Het Directiecomité van de BMWB heeft sinds het 
begin van de maand maart 2020 preventieve maatre-
gelen getroffen om de risico’s op infectie te beperken 
en de door de overheid opgelegde gezondheids-
instructies na te leven. De teams op het terrein wer-
den verkleind en er werd een reserve samengesteld 
van medewerkers die indien nodig konden worden 6
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Opstarten van een tevredenheidsenquête

In het kader van het FLOW-project, dat als doel heeft 
om de interne werking van de BMWB te optimaliseren 
en om binnen de organisatie een leadershipcultuur in 
te voeren die zowel op de personen als op de resulta-
ten is gericht, werd in september 2020 bij alle perso-
neelsleden een grootschalige tevredenheidsenquête 
georganiseerd. De BMWB werkte daarvoor samen met 
Pulso, een spin-off van de KUL en de UCL, die actief 
is  in de meting van het psychosociaal welzijn van 
 medewerkers binnen een organisatie.

Alle medewerkers van de maatschappij kregen in 
dat kader een honderdtal vragen voorgeschoteld. Het 
 welzijn op het werk werd geëvalueerd op basis van 
27 indicatoren die onder meer betrekking hadden op 
de vermoeidheid op het werk, de stress, ongewenst 
 gedrag (intimidatie), persoonlijk of organisatorisch 
 engagement, loyauteit ten opzichte van de BMWB enz. 

De werksituatie werd dan weer gemeten op basis van 
60 kenmerken, zoals de werklast, de motivatiefacto-
ren, de sfeer tussen de collega’s, de organisatie van het 
werk en de individuele resources.

Na de analyse van de resultaten door Pulso werden 
deze aan alle werknemers van de BMWB voorgesteld. 
Daarna werden meerdere werkgroepen samenge-
steld met de bedoeling om oplossingen voor verbete-
ringen voor te stellen. Teneinde de vooruitgang te 
meten die ten opzichte van de enquête van 2020 
wordt geboekt, zullen twee jaar lang om de vier 
maanden zogenaamde barometers (kortere enquêtes) 
worden uitgevoerd. Na die twee jaar zal een nieuwe 
tevredenheids enquête worden georganiseerd, die zal 
gepaard gaan met een herdefiniëring van de acties 
door de werkgroepen.

MEER DAN 98 % VAN DE WERKNEMERS 
HEEFT IN DE LOOP VAN 2020 ÉÉN OF 
MEERDERE OPLEIDINGEN GEVOLGD

In dit jaar is de BMWB erin geslaagd om – ondanks 
de gezondheidscrisis – een aanzienlijk aantal oplei
dingsuren te behouden, namelijk 1.613 uren (tegen
over 1.824  uren in 2019 en 1.463  uren in 2018). 
Het beheer van de installaties van het nieuwe RWZI 
Zuid en de technische opleidingen waren goed voor 
49 % van de opleidingstijd. Veiligheid (25 %), persoon
lijke ontwikkeling (14 %) en Nederlandse en Franse 
taalcursussen (9 %) waren drie andere belangrijke 
 opleidingsthema’s. Ten slotte ging 3 % van de oplei
dingstijd naar specifieke opleidingen over overheids
opdrachten, aankooptechnieken, human resources…

— Opleidingszaal in RWZI Zuid
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— RWZI Zuid
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De openbare wateractoren

evenals het beheer van niet bevaarbare waterlopen 
van 1ste en 2de categorieën, van de grote meerderheid 
van de vijvers van de hoofdstad. Bovendien is 
Leefmilieu Brussel belast met het beheer van de sub-
sidies met betrekking tot water (zwembaden en 
burgerverenigingen). 
www.leefmilieu.brussels

BRUSSELSE MAATSCHAPPIJ  
VOOR WATERBEHEER 
De Brusselse Maatschappij voor Waterbeheer (BMWB) 
werkt in het kader van een beheersovereenkomst die 
ze heeft gesloten met haar voornaamste aandeelhou-
der, het Brus sels Hoofdstedelijk Gewest. 
 De BMWB verzekert de openbare sanering van 
het stedelijk afvalwater, zowel afkomstig van mense-
lijke activi teiten (particulieren, bedrijven, enz.) als van 
neerslag. Deze opdracht omvat alle activiteiten rond 
de inzameling en de zuivering van afvalwater dat na 
behandeling wordt teruggevoerd naar het natuurlijk 
milieu. De BMWB levert (en factureert) haar presta-
ties hoofdzakelijk aan VIVAQUA, maar daarnaast ook 
aan waterproducerende bedrijven (sommige bedrijven 
winnen water uit de ondergrondse waterlagen en 
lozen het na gebruik weer in de riolen; daarom is het 
heel logisch dat ze mee betalen voor de zuiverings-
kosten van het afvalwater).

 Omdat de deelstroomgebieden niet worden 
 be paald door de grenzen van de Gewesten, zorgt de 
BMWB ook voor de inzameling en de zuivering van 
 afvalwater uit Vlaanderen. Er bestaat een overeen-
komst met AQUAFIN, de Vlaamse operator belast 
met de zuivering, om bij haar een deel van de door de 
BMWB gemaakte sanerings kosten te recupereren.
www.bmwb.be

VIVAQUA
VIVAQUA is een transregionale intercommunale die 
19 Brusselse en 4 Waalse gemeenten groepeert. Deze 
intercommunale zorgt voor de winning, de behande-
ling, de opslag en het transport van het drinkwater 
dat in het Brusselse Gewest wordt verbruikt. Ze levert 
ook drinkwater aan andere operatoren in Vlaanderen 
en in Wallonië.
 Sinds 1 januari 2018 is VIVAQUA gefuseerd 
met de intercommunale HYDROBRU die op geweste-
lijk niveau instond voor de distributie van drinkwater 
en de sanering van regen- en afvalwater (behalve de 
gewestelijke collectoren en de zuiveringsstations). 
Vanaf deze datum heeft VIVAQUA alle missies van 
HYDROBRU op zich genomen, dit met inbegrip van 
de  plaatsing van de watermeters bij particulieren, 
de  opname van de meterstanden en het opsturen 
van de   facturen. De 15 Vlaamse gemeenten die tot 
dan tot VIVAQUA behoorden, hebben de intercom-
munale verlaten op het moment van de fusie. 
www.vivaqua.be

HAVEN VAN BRUSSEL
Naast de haveninstallaties beheert de Haven van 
Brussel het kanaal dat dienst doet als natuurlijk 
 storm bekken. 
www.port.brussels

In België wordt de watercyclus in zijn totaliteit, vanaf de winning 
van dit kostbare goed tot en met de distributie ervan, volledig 
door overheidsinstanties beheerd. De bevoegdheden werden  
geregionaliseerd. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft voor 
het  waterbeheer specifieke missies toevertrouwd aan meerdere 
openbare actoren. 

Een gemeenschappelijk 
erfgoed beschermen 

De BMWB is lid van Aquabru (Vereniging voor 
Brussels Water) en van Belgaqua, de Belgische 
 beroepsvereniging van de watersector. Deze 
 verdedigt de gemeenschappelijke belangen van 
haar leden op nationaal, Europees en inter-
na tionaal niveau, en ze speelt ook een een infor-
matieve en adviserende rol ten aanzien van alle 
 betrokken partijen. De BMWB maakt ook deel 
uit  van Aqua Publica Europea, de Europese 
openbare wateractoren. 

LEEFMILIEU BRUSSEL
Leefmilieu Brussel is de milieu- en energieadministra-
tie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
 Deze wateractor houdt zich hoofdzakelijk bezig 
met het algemeen waterbeleid, de controle op de uit-
bating van waterwinningen en van de grondwaterlagen, 
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BMWB VIVAQUA AQUIRIS

VERBRUIK
Het water wordt gedronken  
of voor tal van andere  
toepassingen gebruikt. 

—
Jaarlijks wordt er ongeveer  
60 miljoen m³ water verbruikt  
in Brussel. 

RIOLERING
Het afvalwater  
wordt weggevoerd  
via een uitgestrekt  
rioleringsnetwerk.

—
1.800 km riolen verspreid over  
heel het Brusselse grondgebied.

WATERWINNING
Het toekomstige leidingwater  
wordt uit de bodem of uit  
oppervlaktewater gepompt. 

—
Er wordt jaarlijks 135 miljoen m³ (waarvan meer dan 
de helft voor Brussel) gewonnen via 26 waterwinningen. 
98 % van het gewonnen water komt uit Wallonië,  
2 % uit Brussel of Vlaanderen. 

DISTRIBUTIE
Het water wordt via leidingen  
aangevoerd tot aan de ingang  
van huizen en andere gebouwen  
(bedrijven enz.). 

—
Het waterleidingennet van Brussel  
is in totaal 2.200 km lang.

COLLECTOREN EN  
STORMBEKKENS
De collectoren voeren het  
afvalwater en het regenwater  
naar de zuiveringsstations. 

—
Brusselt telt in totaal 130 km aan collectoren, waarvan meer 
dan een vierde eigendom is van de BMWB. 26 stormbekkens 
zijn verdeeld over het collectorennet, waarvan de 5 grootste  
toebehoren aan de BMWB. 

BEHANDELING
Het water wordt behandeld  
om het voor menselijke  
consumptie geschikt  
te maken.

—
130.000 m³ drinkwater wordt dagelijks  
geleverd door de fabriek van Tailfer, in Lustin  
(240.000 m³ tijdens piekperiodes).

WATERAANVOER  
EN -OPSLAG
Het water wordt via leidingen met grote  
diameters naar de reservoirs gevoerd. 

—
Het water wordt van de waterwinningen naar Brussel geleid  
via leidingen van meer dan 500 kilometer. Het wordt opgevangen  
in 5 grote reservoirs, de zogenaamde “hoofdreservoirs”. 

ZUIVERING
Het afvalwater wordt  
gezuiverd vooraleer het  
naar de Zenne wordt  
teruggevoerd.

—
Het zuiveringsstation Noord heeft een capaciteit  
van 1,1 miljoen inwoners-equivalenten (IE).  
Het zuiveringsstation Zuid heeft een capaciteit van  
360.000 IE. In 2020 hebben de twee stations samen 
130 miljoen m³ afvalwater gezuiverd. 
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— Collector van de Maalbeek ter hoogte van het stormbekken Belliard

94 meetstations  
verbonden met

184 
  

meettoestellen

�2 zuiverings 
stations

5  storm  
bekkens

39,5 km 
collectoren 
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— Aanleg van de Geleitsbeek
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Kaart van de infrastructuren  
en het Flowbru netwerk

De Zenne / overwelfde loop

Kanaal BrusselCharleroi

Oppervlaktewateren (Flowbru)

Constructies en hoofdafvalwatercollectoren BMWB

Hydrologische bekkens

Afvalwater – hoofdcollectoren

Meetpunt in rioolcollectoren (Flowbru)

Afvalwatercollectoren in aanbouw 

Stormbekkens van de BMWB en FlowBrustations

Geplande stormbekkens van de BMWB

Meetpunt Neerslagmeters / regen (Flowbru)

Meetpunt Waterkwaliteit Zenne (Flowbru)

STORMBEKKEN 
VORST

STORMBEKKEN 
MOLENBEEK

JetteGanshoren

Sint-Agatha- 
Berchem Koekelberg

Sint-Jans-Molenbeek

Anderlecht

Brussel

Sint-Gillis

Vorst

Ukkel

Elsene

Oudergem

Sint-Joost- 
ten-Node Schaarbeek

Evere

Etterbeek

Watermaal- 
Bosvoorde

Sint-Pieters- 
Woluwe

Sint-Lambrechts- 
Woluwe

STORMBEKKEN 
WOLUWE

STORMBEKKEN 
TEN REUKEN

STORMBEKKEN 
WATERMAALBEEK

STORMBEKKEN 
RODEBEEK

STORMBEKKEN 
BELLIARD

STORMBEKKEN 
FLAGEY

ZUIVERINGS- 
STATION
NOORD

ZUIVERINGS- 
STATION
ZUID
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RWZI Zuid

Het waterzuiveringsstation van Brussel Zuid (RWZI 
Zuid) dat op een terrein ligt van vier hectaren op de 
grens van de gemeenten Vorst en Anderlecht, werd in 
2000 in dienst gesteld en wordt sinds 1 augustus 
2015 door de BMWB beheerd. Het station werd vanaf 
2015 volledig gerenoveerd, waarbij een tertiaire 
 behandelingsinstallatie met membraanfiltering werd 
ingebouwd. RWZI Zuid zorgt voor de zuivering 
van  het water uit het zuidelijke deelstroomgebied 
van Brussel, dat zich min of meer uitstrekt over de 
gemeenten Anderlecht, Vorst, Sint-Gillis en Ukkel en 
over de gemeenten Sint-Genesius-Rode, Linkebeek, 
Drogenbos en Ruisbroek in de Vlaamse rand. Het 
 waterzuiveringsstation is berekend op de verwerking 
van afvalwater van 360.000 inwoners.

 Zuiveringsstations

Een essentiële opdracht:  
het afvalwater uit Brussel zuiveren
In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gebeurt de zuivering 
van het afvalwater in twee stations: RWZI Zuid, dat sinds 
2000 in dienst is, en RWZI Noord, dat sinds 2007 actief is.  
Het gezuiverde water wordt vervolgens naar het natuurlijke 
 milieu en uiteindelijk naar de Zenne teruggeleid.

sss
Behandeld watervolume 

(2020) 
sss  

Jaarlijks gemiddelde van de  
dagvolumes – keten “droog weer”

59.000 m³/j 
sss

Jaarlijks totaal – keten “droog weer”

21.500.000 m³ 
sss

Jaarlijks totaal – keten “regenweer” 
2.000.000 m³ 

sss
Behandeld jaarlijks totaal – keten  

“droog weer” en “regenweer” 

23.500.000 m³
— RWZI Zuid, lamellaire primaire bezinking
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RWZI Noord

Het waterzuiveringsstation van Brussel Noord (RWZI 
Noord) ligt langs het kanaal ter hoogte van de Budabrug, 
op de grens tussen Brussel en Vilvoorde. Dit station 
wordt geëxploiteerd door Aquiris, een filiaal van de 
Veolia-groep, dat in het kader van een BOOT-over -
een komst (Build, Own, Operate and Transfer) met het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest werd gesloten. De ex-
ploitatieperiode van twintig jaar begon in maart 2007 
te lopen. Dit betekent dat de BMWB in 2027 eigenaar 
wordt van het station en dat ze er ook de exploitatie 
van zal  waarborgen. RWZI Noord behandelt het afval-
water  afkomstig van het noordelijke deelstroomgebied 
en het deelstroomgebied van de Woluwe. Het station 
beschikt over een waterzuiveringscapaciteit voor het 
afvalwater van 1,1 miljoen inwoners, waardoor dit het 
belangrijkste waterzuiveringsstation van het land is.

“Ondanks de Covid-19-pandemie zijn 
de moderniserings  werken in RWZI Zuid  
in 2020 zonder vermeldenswaardige 
vertragingen voortgezet. De nieuwe  
installaties zullen in 2021 worden  
ingehuldigd.”

David Pireaux, directeur van  
de Directie Exploitatie

David  
Pireaux

sss
Behandeld watervolume 

(2020) 
sss  

Jaarlijks gemiddelde van de  
dagvolumes – keten “droog weer”

285.000 m³/j 
sss

Jaarlijks totaal – keten “droog weer”

104.000.000 m³ 
sss

Jaarlijks totaal – keten “regenweer” 
6.000.000 m³ 

sss
Behandeld jaarlijks totaal – keten  

“droog weer” en “regenweer” 

110.000.000 m³

OPTIMALISATIE VAN DE ENERGIE-
EFFICIËNTIE VAN DE STATIONS

De waterzuiveringsinstallaties verbruiken heel veel 
energie: het totale stroomverbruik van RWZI Noord 
bedroeg in 2020 61.000 Mwh en van RWZI Zuid 
15.000 Mwh. In beide Brusselse waterzuiverings
stations werden intussen verschillende technieken 
 ingevoerd om de energieefficiëntie te optimaliseren, 
met de bedoeling om de ecologische voetafdruk van 
de  installaties zoveel mogelijk te beperken. De warm
tekrachtkoppelingseenheid van RWZI Noord stelde 
ons in 2020 in staat om ongeveer 20.000 Mwh groene 
elektriciteit te produceren.

— RWZI Zuid, lamellaire primaire bezinking
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In de tabel hiernaast worden de jaarlijkse gemiddelden van de bruto dagwaarden 
vermeld, zonder rekening te houden met de uitzonderlijke omstandigheden voor 
de volgende parameters:
—  Chemische zuurstofvraag (DCO)
—  Biologische zuurstofvraag (DBO)
—  Materiaal in suspensie (MES)
—  Totaal stikstof (Ntot)
—  Totaal fosfor (Ptot)
 
De concentratiewaarden van die parameters worden aan de ingang van het station 
(influent) en aan de uitgang van het station (effluent) gemeten. De gemiddelde 
eliminatiewaarden worden in de kolom “vermindering” vermeld. De concentratie- 
en verminderingsnormen die in de besluiten van de Brusselse Hoofdstedelijke 
Regering van 23 maart 1994 en van 8 oktober 1998 betreffende de behandeling 
van stedelijk afvalwater worden vermeld, worden in de laatste twee kolommen 
verduidelijkt. 
Dankzij de membraanfiltering die in het RWZI Zuid is geïnstalleerd als laatste 
stap van de behandeling, liggen de meetwaarden aan de uitgang van het station 
bijzonder laag ten opzichte van de wettelijke normen.

Bruto samenstelling van het water

Influent
(in mg/l)

Effluent 
(in mg/l)

Vermindering 
(in %)

Concentratie-
norm  

(in mg/l)

Verminderings-
norm  
(in %)

DCO 470,4 21,7 95 125 75

DBO 171,6 4,8 97 25 70

MES 223,5 4,2 98 35 90

Ntot 50,3 9,0 82 10 70

Ptot 6,4 0,5 92 1 80

 Zuiveringsstation / RWZI Zuid

— RWZI Zuid, pompengalerij, membraanfiltering
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 Kerncijfers 2020

Afgevoerd afval

Maandelijkse 
gemiddelde 
hoeveelheid  

(in ton)

Jaarlijkse 
totale 

hoeveelheid  
(in ton)

Met de vrachtwagen afgevoerd 
gedehydrateerd slib

1.960 23.523

Zeving 16,5 198

Vet 17,9 215

Zand 44,3 531

Geëlimineerde verontreiniging

Lading 
binnenkomende 
verontreiniging 

(in ton)

Restlading 
verontreiniging 
na behandeling 

(in ton)

Geëlimineerde 
verontreinigings-

lading  
(in ton)

Vermindering 
(in %)

DCO 11.029 509 10.520 95

DBO 4.023 113 3.911 97

MES 5.240 98 5.142 98

Ntot 1.179 211 968 82

Ptot 150 12 138 92— RWZI Zuid, sturing van de dehydratatiecentrifuges

— RWZI Zuid, pompengalerij, primaire bezinking
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In de tabel hiernaast worden de jaarlijkse gemiddelden van de bruto dagwaarden 
vermeld, zonder rekening te houden met de uitzonderlijke omstandigheden voor 
de volgende parameters:
—  Chemische zuurstofvraag (DCO)
—  Biologische zuurstofvraag (DBO)
—  Materiaal in suspensie (MES)
—  Totaal stikstof (Ntot)
—  Totaal fosfor (Ptot)
 
De concentratiewaarden van die parameters worden aan de ingang van het station 
(influent) en aan de uitgang van het station (effluent) gemeten. De gemiddelde 
eliminatiewaarden worden in de kolom “vermindering” vermeld. De concentratie- 
en verminderingsnormen die in de besluiten van de Brusselse Hoofdstedelijke 
Regering van 23 maart 1994 en van 8 oktober 1998 betreffende de behandeling 
van stedelijk afvalwater worden vermeld, worden in de laatste twee kolommen 
verduidelijkt. 

Bruto samenstelling van het water

Influent 
(in mg/l)

Effluent 
(in mg/l)

Vermindering 
(in %)

Concentratie-
norm  

(in mg/l)

Verminderings-
norm  
(in %)

DCO 484 56 88 125 75

DBO 218 8 96 25 70

MES 254 21 92 35 90

Ntot 45.7 8 82 10 70

Ptot 5.2 0,9 83 1 80

 Zuiveringsstation / RWZI Noord

Afgevoerd afval
Maandelijkse 
gemiddelde 
hoeveelheid  

(in ton)

Jaarlijkse 
totale 

hoeveelheid  
(in ton)

Met de vrachtwagen afgevoerd 
gedehydrateerd slib

1788 21.461

Zeving 115 1.400

Zand 58 700 — RWZI Noord, warmtekrachtkoppeling
18
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Geëlimineerde verontreiniging

Lading 
binnenkomende 
verontreiniging 

(in ton)

Restlading 
verontreiniging 
na behandeling 

(in ton)

Geëlimineerde 
verontreinigings-

lading  
(in ton)

Vermindering 
(in %)

DCO 53.240 6.160 47.080 88

DBO 23.980 880 23.100 96

MES 27.940 2.310 25.630 92

Ntot 5.027 880 4.147 82

Ptot 572 99 473 83

 Kerncijfers 2020

— RWZI Noord, ketel — RWZI Noord, bedieningscentrale van de warmtekrachtkoppeling
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Het afvalwater en het regenwater worden via een 
 netwerk van collectoren naar de twee Brusselse water-
zuiveringsstations geleid. Deze zijn verbonden met de 
stormbekkens, waarmee de waterstromen in de 
 indrukwekkende leidingen bij zware regenval kunnen 
worden geregeld. De BMWB bezit en exploiteert 
39,5 kilometer collectoren, of dus ongeveer een kwart 
van het totale netwerk van de Brusselse collectoren.

De laatste ontbrekende schakel 
van het gewestelijke netwerk

De collector van de Geleitsbeek was de laatste “ont-
brekende schakel” in het netwerk van de grote gewes-
telijke collectoren (zie p. 21). De bouwplaats kon 
in december 2020 na twee jaar werken en ongeveer 
8 miljoen euro investeringen worden afgesloten.

De Geleitsbeek is een kleine waterloop in Ukkel die 
zich langs de Sint-Jobsesteenweg slingert en zich 
 vervolgens een weg baant naar Vorst. De beek had in 
vroegere tijden een belangrijke economische functie 
– te oordelen naar het grote aantal molens die erlangs 
waren opgesteld. Net als de Zenne, waar ze op uit-
mondt, werd de Geleitsbeek grotendeels overwelfd 
naarmate de hoofdstad verstedelijkte. 

 Rioolcollectoren  

Voltooiing van de werken 
van de Geleitsbeek 
De werken voor de aanleg van de collector van de Geleitsbeek 
en de aftakking van de collector van SintDenijs naar de nieuwe 
inkokering van de Geleitsbeek werden in 2020 afgerond. 
De voltooiing van die werken vormt het sluitstuk van de belangrijke 
investeringen van de BMWB in het netwerk van rioolcollectoren.

In de onmiddellijke nabijheid van de autofabriek van 
Audi te Vorst kwam de beek wel nog over een afstand 
van ongeveer 330 meter bovengronds. Het is op die 
plaats dat de BMWB een koker heeft gebouwd – een 
ondergronds bouwwerk dat bedoeld is om dat deel 
van de beek, die intussen in een openluchtriool was 
veranderd, te overwelven. Het nieuwe bouwwerk van 
de BMWB mondt stroomafwaarts in een koker van 
Vivaqua uit die leidt naar de collector Gerij/Paepsem, 
die het afvalwater naar RWZI Zuid voert.

Een ander deel van de werken bestond uit het splitsen 
van de riool onder de Sint-Denijsstraat. De bestaande 
 infrastructuur kon bij zware regenval immers niet al 
het afvalwater en het regenwater slikken, wat tot heel 
wat hinder leidde voor de omwonenden. Dankzij de 
 installatie van een overloop aan de kruising van de 
Sint-Denijsstraat en de Oude Vijversstraat kan het 
overtollige water voortaan naar de nieuwe koker van 
de Geleitsbeek worden afgevoerd.

Op initiatief van de gemeente Vorst hebben de teams 
van de BMWB bovendien de Calvariebeek, een “ver-
geten” beek, op de nieuwe koker aangesloten. Leef-
milieu Brussel is van plan om de Calvariebeek in de 
toekomst in het kader van het “blauwe netwerk” van 

“Nu de grote investeringen 
voor de bouw van collectoren 
achter de rug zijn, kan de BMWB 
zich nog meer concentreren 
op het asset management 
van de bouwwerken.”
Marc Aerts, directeur van  
de Directie Werven

Marc  
Aerts

het Brussels Gewest rechtstreeks op de Zenne aan 
te sluiten. Dat netwerk is bedoeld om zuiver water van 
afvalwater te scheiden in een zowel ecologische als 
economische logica. 

Inventarisering van alle installaties

De BMWB voert sinds het einde van 2018 een meet- 
en controlecampagne uit van zijn volledige netwerk 
collectoren. Dat werk werd in 2020 afgerond en zal 
vanaf volgend jaar leiden tot de opstelling van pre-
ventieve en curatieve onderhoudsplannen met de 
 bedoeling om de continue opvang van het afvalwater 
te optimaliseren.20
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RWZI Noord, dat in 2007 werd ingehuldigd, beschikt 
zelf over drie toevoerleidingen: de collector van de 
rechteroever van het kanaal (die door Vivaqua wordt 
geëxploiteerd), de collector van de Woluwe (die in 
Brussel door Vivaqua en in Vlaanderen door Aquafin 
wordt geëxploiteerd) en een nieuwe collector op 
de   linkeroever van het kanaal, die gelijktijdig met 
RWZI Noord door Aquiris in opdracht van de BMWB 
werd  gebouwd. In het noordelijke deelstroomgebied 
bevat het door de BMWB geëxploiteerde netwerk de 
volgende infrastructuren:
—   Collector van de Drootbeek te Jette (660 m)
—   Collectoren rond het stormbekken Flagey (300 m)
—   Collector van de Graystraat te Elsene (1.600 m)
—   Collector van de Broebelaar te Etterbeek (1.700 m)
—   Collector Tervuren te SintPietersWoluwe (780 m)
—   Uitgangscollector van het stormbekken Rodebeek 

te SintLambrechtsWoluwe (380 m)
—   Collector linkeroever (7.000 m)

30 JAAR WERKEN

De eerste Brusselse collectoren werden in het begin 
van de jaren 1990 geïnstalleerd – ongeveer gelijktijdig 
met de opstart van de bouwwerken van RWZI Zuid. 
Bij  de inhuldiging van het waterzuiveringsstation in 
2000 waren de belangrijkste toevoercollectoren bijna 
klaar en op het station aangesloten. Het netwerk van 
het zuidelijke deelstroomgebied is vervolgens blijven 
uitbreiden tot werd begonnen met de bouw van de 
 collector van de Geleitsbeek in 20192020. Het netwerk 
dat door de BMWB wordt beheerd, bestaat momenteel 
uit de volgende bouwwerken:
—   Collector van de Industrielaan te Anderlecht 

(2.900 m)
—   Collector van Anderlecht (780 m)
—  COOVI collector van Anderlecht (700 m)
—   Collector van de Vogelzangbeek te Anderlecht 

(5.620 m)
—   Collector van Ukkel (3.280 m)
—   Collector van Drogenbos (3.000 m)
—   Collector van de Verrewinkelbeek (5.500 m)
—   Collector van SintGillis (3.020 m)
—   Collector van Vorst (850 m)
—   Uitgangscollector van het stormbekken van 

Vorst (600 m)
—   Effluentcollector van RWZI Zuid, die het gezui verde 

water naar de Zenne voert (970 m)

— Werf van de Geleitsbeek, jetgroutinginstallatie

— Werf van de Geleitsbeek, jetgroutinginstallatie

—  Werf van de Geleitsbeek, voltooide  
jetpalen en jetgroutinginstallatie
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De BMWB beheert vijf van de belangrijkste storm-
bekkens in Brussel, die moeten voorkomen dat collec-
toren bij felle regenval verzadigd raken en dat gebieden 
onder water komen te staan. 

Dertig jaar trouwe dienst

Het stormbekken van Belliard, dat in de jaren 1990 in 
het midden van de Maalbeekvallei werd aangelegd, 
heeft een capaciteit van 17.000 m³. Na dertig jaar 
exploi tatie was het aan renovatie toe. 

Ondanks de sanitaire beperkingen ten gevolge van 
de COVID-19-pandemie werden deze werken in 2020 
tot een goed einde gebracht, zonder dat daarbij het 
voorziene budget (€ 800.000) of de aanvankelijke plan-
ning werd overschreden. Een project van een dergelijke 
omvang neemt in normale omstandigheden minstens 
twee volledige jaren in beslag – vanaf de studiefase 
tot de oplevering van de werken. In het geval van het 
stormbekken van Belliard werd het project in februari 
2019 opgestart en werd het bouwwerk in juni 2020 
 opnieuw in dienst gesteld – vóór het begin van de meest 
kritieke periode voor zware regenval. Dit huzarenstuk 

 Stormbekkens

Renovatie van het  
stormbekken Belliard
In 2020 werden de renovatiewerken aan het stormbekken van 
Belliard ondanks de sanitaire beperkingen ten gevolge van de 
 COVID19pandemie voortgezet. Ook de technische aanpassingen 
die nodig waren om het stormbekken in  het dynamische beheer
project van de waterbekkens te integreren, werden uitgevoerd.

was mogelijk dankzij de buitengewone inspanningen van 
de betrokken diensten – aankoop, juridische aangele-
genheden, veiligheid en exploitatie – binnen de BMWB. 

De investeringen waren nodig voor de volledige renova-
tie van de elektrische en de automatiseringsinstallatie, 
de veralgemening van de ledverlichting, de herinrich-
ting van de technische lokalen en de toegangen met het 
oog op een betere ergonomie en veiligheid, de aanleg 
van een deelbekken waarmee het vullen van het bouw-
werk kon worden geoptimaliseerd afhankelijk van de 
intensiteit van de regenval en de installatie van een auto-
matische reinigingsdienst met waterstraalpompen.

Het project bood ons ook de gelegenheid om na te den-
ken over normen voor de elektriciteit, de automatise-
ring, de ergonomie en de plaatsing van de uitrustingen 
en over de invoering van dergelijke normen.

Een eerste stap in de richting van het 
dynamische beheer van stormbekkens

In 2019 werd de Maalbeekvallei geselecteerd als test-
zone om het potentieel van het dynamische beheer 

“De werken aan het stormbekken 
van Belliard werden dankzij de inzet 
van alle betrokken diensten van de 
BMWB in een recordtijd voltooid.”
Arnaud Plaideau, projectleider

van de stormbekkens in Brussel te evalueren. Dit ambi-
tieuze project werd uitgevoerd in samenwerking met 
andere betrokken gewestelijke actoren – en dan in het 
bijzonder Leefmilieu Brussel. 

Ter voorbereiding van de realisatie van het proef-
project in de komende jaren maakte de BMWB van de 
renovatiewerken van het stormbekken van Belliard 
 gebruik om de nodige technische aanpassingen uit te 
voeren met het oog op een dynamisch beheer van het 
bouwwerk. Bij dit project werden dan ook de eerste 
bakens gezet van de nieuwe strategie, die erop gericht 
is om de overlopen te beperken die in de toekomst een 
belangrijke impact kunnen hebben op de kwaliteit van 
het water van de Zenne.

Arnaud  
Plaideau
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Kerncijfers 2020

Voorvallen
(aantal keren 

gevuld)

Totaal 
opgeslagen 
volume (m³)

Maximaal  
gevuld  

 (m³) (in %)

Belliard 3 16.585 7.772 50 

Flagey 3 4.313 4.260 13,5 

Vorst 82 73.137 5.959 33

Rodebeek 13 40.736 12.528 38 

Watermaalbeek 15 33.597 9.144 23 

Totaal 116 168.368

— Stormbekken Belliard
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 Meetnetwerk

Optimalisatie van herstellingen 
en onderhoud
Teneinde de goede werking van zijn Flowbru meetnetwerk te waarborgen en 
de interventies voor het verhelpen van storingen zoveel mogelijk te beperken, 
baseert de BMWB zich op een systeem van preventief onderhoud. 
Elke maand worden een vijftigtal interventies uitgevoerd.

Het Flowbru meetnetwerk van de BMWB telt in 
 totaal 94 stations die met kabels verbonden zijn met 
184 sensoren verspreid over het hele grondgebied van 
Brussel. Die uitrustingen verzamelen talrijke nuttige 
gegevens afkomstig van metingen van neerslag, metin-
gen van het waterpeil en het debiet in de belangrijkste 
afvalwatercollectoren en de stormbekkens, metingen 
van het waterpeil en het debiet van het oppervlakte-
water en metingen van bepaalde kwaliteitsparameters 
van het water van de Zenne. 

Die metingen, die nuttig zijn voor een groot aantal 
 betrokken partijen (zie kader p. 25), zullen een essen-
tiële rol spelen in het kader van het dynamische beheer 
van de installaties en het waterafvoernetwerk dat de 
BMWB de komende jaren wil aanleggen in partnership 
met andere Brusselse actoren.

Preventief onderhoudssysteem

In totaal zijn op jaarlijkse basis 620 preventieve reini-
gings- en kalibratieoperaties gepland – wat neerkomt 
op gemiddeld een vijftigtal interventies per maand. 
Deze worden uitgevoerd door Flow-Tronic, een gespe-
cialiseerd partnerbedrijf. Elk station wordt gemid-
deld om de vier maanden gereinigd en gekalibreerd. 
Een tiental gevoeligere stations worden maandelijks 
gereinigd, terwijl de drie sondes die de kwaliteit van 

het water van de Zenne moeten evalueren, tot twee 
keer per week worden gereinigd wegens het hoge 
 gehalte aan sedimenten die door de waterloop worden 
vervoerd. Die kwaliteitssondes worden bovendien één 
keer per maand in een laboratorium gekalibreerd voor 
al hun parameters (temperatuur, zuurtegraad, opge-
loste zuurstof, geleidbaarheid, troebelheid).

“Curatieve” interventies

Naast die preventieve operaties worden specifieke 
 interventies uitgevoerd in geval van problemen – het-
zij verhelpen van storingen (vervanging van batterijen 
of antennes), renovaties (in het bijzonder in de collec-
toren ten gevolge van oxidatie, beschadiging van  kabels 
door knaagdieren of materieel dat wordt beschadigd 
door voorwerpen die door het afvalwater worden 
meegesleurd) of wijzigingen (zoals het in orde stellen 
van een kast). In 2020 werden in totaal 112 “curatieve” 
interventies uitgevoerd, waaronder 51 verhelpingen 
van storingen en 48 renovaties van stations. 

Peilingen

De BMWB voert het hele jaar door peilingen uit (hoogte- 
en debietmetingen). In 2020 werden op elf vaste delen 
van de Brusselse waterlopen een honderdtal peilingen 
uitgevoerd, zowel bij laag water als bij middelhoog/

hoog water. Op bepaalde sites van de collectoren wor-
den ook regelmatig hoogte-debietmeetcampagnes 
uitgevoerd.

Informaticaondersteuning

De door Flowbru verzamelde gegevens zijn Open Data 
en kunnen in real time op www.flowbru.be worden ge-
raadpleegd. Het is dan ook belangrijk om bij problemen 
snel een interventie te kunnen uitvoeren. In 2020 von-
den 12 interventies plaats op de informaticasystemen.

“Met het oog op de optimalisatie 
van het preventieve onderhouds-
systeem ontwikkelen we 
momenteel samen met de VUB 
een Smart Water Management 
Platform (SWAMP), dat gebruik-
maakt van artificiële intelligentie. 
Dit project zou in 2021 concreet 
vorm moeten krijgen.”
Boud Verbeiren, verantwoordelijke  
van het Flowbru netwerk

Boud  
Verbeiren
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TOEGANKELIJKHEID VAN DE GEGEVENS

Flowbru verzamelt vierentwintig uur per dag om de 
vijf minuten nuttige gegevens. Die worden via een 
GPRSverbinding in real time naar een centrale ser
ver verzonden. Zodra de gegevens zijn behandeld, 
kunnen ze vrij op de site Flowbru.be worden geraad
pleegd en gedownload.  

De informatie die door Flowbru wordt voortgebracht, 
is van belang voor tal van instellingen: de universi
teiten en bepaalde studiebureaus maken er bijvoor
beeld gebruik van in het kader van hydrologische 

onderzoeken en modelvorming. Ook burgers blijken 
geïnteresseerd in bepaalde gegevens van Flowbru, 
 bijvoorbeeld om risico’s op overstromingen in te 
schatten. De BMWB verzendt bepaalde gegevens 
 bovendien automatisch naar verschillende partne
rinstellingen zoals het KMI, Leefmilieu Brussel, de 
Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) en het Hydro
logisch Informatiecentrum (HIC). De uitwisseling 
van die informatie heeft als doel om de hydrologi
sche modellen die in real time werken, van de nodige 
gegevens te voorzien.

Het hoge aantal sessies en actieve gebruikers tijdens de maand augustus 2020 heeft alles te maken met de vraag 
naar gegevens in verband met de zomerse onweersstormen van 12 tot 19 augustus.

Kerncijfers 2020
Soort interventies Aantal interventies

Preventief onderhoud 621

Curatieve interventies 112

Peilingen 115

Informatica-ondersteuning 12

Totaal 860

Raadpleging van de site Flowbru.be in 2020

—  Onderhoud van de limnigraaf en hoogtemeetsonde 
op de site Zenne-Paepsem

—  Onderhoud van de pluviometer, die de neerslag  
meet ter hoogte van de sluis van Anderlecht
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2020 2019

VASTE ACTIVA 277.231.061 270.086.653

IMMATERIËLE VASTE ACTIVA 2.265 0

MATERIËLE VASTE ACTIVA 277.219.618 270.086.078

Terreinen en gebouwen 243.010.711 253.739.417

Installaties, machines en uitrusting 1.521.949 1.066.745

Meubilair en rollend materieel  262.381 210.390

Leasing en soortgelijke rechten 0 0

Overige materiële vaste activa 4.768 0

Activa in aanbouw en vooruitbetalingen 32.419.810 15.069.526

FINANCIËLE VASTE ACTIVA 9.178 575

VLOTTENDE ACTIVA 52.364.804 50.410.823

VOORRADEN EN BESTELLINGEN IN UITVOERING 273.894 190.663

VORDERINGEN OP TEN HOOGSTE ÉÉN JAAR 11.738.555 14.384.455

Handelsvorderingen 7.313.563 9.022.906

Overige vorderingen 4.424.992 5.361.549

GELDBELEGGINGEN 200 240

LIQUIDE MIDDELEN 17.800.955 13.385.422

OVERLOPENDE REKENINGEN 22.551.200 22.450.043

TOTAAL VAN DE ACTIVA 329.595.865 320.497.476

  

Financieel  
Verslag
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2020 2019

EIGEN VERMOGEN 187.440.392 186.174.323

KAPITAAL 182.194.633 182.194.633

Geplaatst kapitaal 182.194.633 182.194.633

WETTELIJKE RESERVE 262.288 198.984

OVERGEDRAGEN WINST (VERLIES) (+)/(–) 4.983.471 3.780.705

VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN 24.463 1.308

SCHULDEN 142.131.011 134.321.846

SCHULDEN OP MEER DAN ÉÉN JAAR 84.639.929 77.438.195

Financiële schulden  84.639.929 77.438.195

SCHULDEN OP TEN HOOGSTE ÉÉN JAAR 42.371.631 41.478.757

Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen 7.434.158 6.477.875

Handelsschulden 34.500.201 34.351.769

Belastingen met betrekking tot belastingen,  
bezoldigingen en sociale lasten

437.271 320.191

Overige schulden 0 328.922

OVERLOPENDE REKENINGEN   15.119.451 15.404.893

TOTAAL VAN DE PASSIVA 329.595.865 320.497.476

De financiële bronnen van de BMWB

De toepassing van het principe dat de vervuiler be-
taalt (opgenomen in de ordonnantie van 26 oktober 
2006) verplicht de verdeler van drink water (VIVAQUA) 
en de waterprodu centen om, met het oog op het 
 behoud van de water kwaliteit, het afvalwater te 
 zuiveren, en dit in functie van de verdeelde volumes 
(voor VIVAQUA) of de geproduceerde volumes (voor 
de waterproducenten) in het Gewest. Ze kunnen zelf 
voor de water zuivering zorgen of deze toevertrouwen 
aan derden. 

VIVAQUA en een aantal waterproducenten hebben 
ervoor gekozen om deze afvalwater zuivering aan de 
BMWB toe te vertrouwen. Hier toe hebben ze met haar 
een sanerings contract afgesloten. Ander zijds krijgt de 
BMWB afval water van het Vlaams Gewest binnen via 
het collectorennetwerk  van Aquafin. Deze  laatste 
heeft dus een overeenkomst met de BMWB gesloten 
voor de zuivering van een deel van haar afvalwater. 

Hieruit volgt dat de BMWB stedelijk afvalwater  zuivert 
en dit factureert aan VIVAQUA, waterproducenten en 
Aquafin. 

Daarnaast ontvangt de BMWB werkingssub sidies 
van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest om een deel 
van haar  gedane investeringen en haar werking te 
 financieren.

BALANS NA  
WINSTVERDELING Passiva
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2020 2019

BEDRIJFSOPBRENGSTEN 74.179.892 72.291.654

Omzet 41.721.345 42.164.889

Andere bedrijfsopbrengsten 32.447.668 30.120.441

Niet-recurrente bedrijfsopbrengsten 10.879 6.324

BEDRIJFSKOSTEN 70.420.095 68.152.891

Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen  45.082.458 45.973.075

 Aankopen 45.165.688 46.144.691

  Voorraad (+)/(–) -83.230 -171.616

Diensten en diverse goederen 6.124.662 6.177.083

Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen (+)/(–) 5.529.564 5.010.884

Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten,  
op immateriële en materiële activa 13.072.568 10.648.759

Waardeverminderingen op voorraden, op bestellingen in uitvoering  
en op handelsvorderingen (+)/(–) -2.788 -3.646

Voorzieningen voor risico’s en kosten (+)/(–) 23.155 0

Andere bedrijfskosten 42.083 17.268

Niet-recurrente bedrijfskosten 548.393 329.467

BEDRIJFSWINST (BEDRIJFSVERLIES) (+)/(–) 3.759.798 4.138.763

Financiële opbrengsten  380 52.569

Recurrente financiële opbrengsten 3 9

Niet-recurrente financiële opbrengsten 377 52.560

Financiële kosten  2.451.002 2.508.525

Kosten van schulden  2.447.939 2.501.842

Waardeverminderingen op vlottende activa andere dan voorraden,  
bestellingen in uitvoering en handelsvorderingen (+)/(–) 

40 0

Andere financiële kosten 3.023 6.683

WINST (VERLIES) VAN HET BOEKJAAR VOOR BELASTING (+)/(–) 1.309.177 1.682.807

Belastingen op het resultaat (+)/(–)  43.108 122.740

Belastingen 43.108 122.740

Regularisering van belastingen en terugneming van voorzieningen voor belastingen 0 0

WINST (VERLIES) VAN HET BOEKJAAR (+)/(–)  1.266.069 1.560.067

OVERGEDRAGEN WINST (VERLIES) VAN HET VORIGE BOEKJAAR 3.780.705 2.298.642

TE BESTEMMEN WINST (VERLIES) 5.046.774 3.858.709

Resultatenrekening
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aanleggen van de provisie gebruikt werd, bedroeg 
42.892.978,81 € (excl. btw). De eindafrekening van het 
bedrag dat als betaling voor de annuïteit 2020/2021 
aanvaard werd, bedroeg 42.893.173,27 € (excl. btw). 
Op 30 april 2021 werd een bedrag van 52.682.779,65 € 
(incl. btw) vereffend.

Een gedeelte van deze annuïteiten (15,7 %) werd aan 
Aquafin doorgefactureerd, in toepassing van de over-
eenkomst tussen de BMWB en Aquafin van 21/12/2007 
en het bijbehorende addendum van 20/01/2016.

c.  Overname van de exploitatie 
van het zuiveringsstation Zuid 
en de stormbekkens

2020 was het vijfde jaar waarin de BMWB de instal-
laties van het zuiveringsstation Zuid van 1 januari tot 
31 december exploiteerde. Dat verliep zonder noe-
menswaardige problemen. De exploitatie van de 
5 stormbekkens die eigendom zijn van de BMWB ver-
liep tijdens het boekjaar zonder incidenten. Het net-
werk van collectoren ondervond in de loop van 2020 
geen noemenswaardige problemen en er werd geen 
enkele onderbreking van de werking vastgesteld.

d.  Voornaamste werven  
en werken in uitvoering: 

— Rubriek 270 omvat de werken in uitvoering. 
— De werf voor de modernisering van het zuive-
ringsstation Zuid: 
  Wat voorafging  (exploitatie van fase A wordt 

verzekerd door de BMWB):
 – Fase A ging van start in januari 2014. Over 
deze werf werd in oktober 2016 een dading gesloten 
tussen de BMWB en de aannemer Tijdelijke Vereniging 
CVN (zie punt 8.3.). De werken van fase  A voor de 
 modernisering van het zuiveringsstation Zuid (bouw 
en  ingebruikname van een nieuwe lamellaire primaire 
 bezinking) werden in 2018 voor het eerst afgeschre-
ven, rekening houdend met een voorlopige oplevering 

In die optiek onderging de saneringsprijs, die sinds 
2014 niet meer geïndexeerd werd, in 2021 een stij-
ging van 3,70 %. De standaard eenheidsprijs steeg zo 
van  0,5552 €/m³ in 2014 naar 0,5757 €/m³ in 2021. 
In 2020 bedroeg het watervolume dat in het kader 
van  het saneringscontract met Vivaqua (voorheen 
Hydrobru) gefactureerd werd, 60.421.925 m³ . De over-
eenkomstige inkomsten bedroegen 31.983.915,79 €. 

Voor de voorgaande jaren zag de situatie (facturatie) er 
als volgt uit:
— 2019 : 63.666.245 m³
— 2018 : 59.317.100 m³
— 2017 : 59.513.418 m³
— 2016 : 59.376.423 m³
— 2015 : 59.394.134 m³
— 2014 : 60.983.902 m³
— 2013 : 59.926.802 m³
—  2012 : 60.802.123 m³ 

maar reëel met de correctie: 58.676.383 m³
—  2011 : 58.120.052 m³  

maar reëel met de correctie: 60.245.792 m³

b.  Concessiecontract van het 
zuiveringsstation BrusselNoord 

De aangifte van schuldvordering die voor de annuïteit 
2020/2021 ontvangen werd en die als basis voor het 

1. Algemene opmerkingen

a. Indexering van de saneringsprijs

We herinneren eraan dat BRUGEL, conform de ordon-
nantie van 15 december 2017 tot wijziging van diverse 
ordonnanties in het kader van de invoering van een 
 onafhankelijk toezichthoudend orgaan voor de water-
prijs, sinds 1  januari 2019 de opdracht heeft om na 
overleg  met de wateroperatoren een objectieve en 
transparante methode uit te werken voor het bepalen 
van de waterprijs, en om in de loop van 2020 de eerste 
tariefvoorstellen van deze operatoren goed te keuren. 

Aangezien de toepassing van de tariefmethoden van 
Brugel uitgesteld werd van 2020 naar 2021: 
— zullen de eerste tariefvoorstellen op basis van de 
tariefmethode van Brugel in de loop van 2021 inge-
diend en behandeld kunnen worden;
— kunnen de BMWB-tarieven in 2021 geïndexeerd 
worden, rekening houdend met het feit dat aanvragen 
tot herziening van de bestaande tarieven in de loop van 
2021 slechts betrekking kunnen hebben op de indexe-
ring, waarvan de (vereenvoudigde) proceduremodali-
teiten door Brugel vastgelegd zullen worden in overleg 
met de wateroperatoren.

Zoals artikels 3:5 en 3:6 van het Wetboek van Vennootschappen 
voorschrijven, hebben wij de eer verslag uit te brengen over 
de jaarrekening, de toestand van de onderneming en ons 
 beheer tijdens het maatschappelijk boekjaar 2020.

van de Raad van Bestuur aan de Algemene  
Vergadering van 21/06/2021

 

Beheersverslag
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op 1 augustus 2016. De totale kostprijs van de werken 
 bedraagt 19,7 M €.
 – De werken van fase B, die in augustus 2016 
van start gingen, werden voltooid en op 30 juni 2019 
werd een VVW opgesteld (vaststelling van voltooiing 
van de werken). Ze werden op die datum overgedragen 
naar klasse 22 en zullen afgeschreven worden volgens 
de toegepaste waarderingsregels voor de jaarrekening 
van 2019. De totale kostprijs van de werken bedraagt 
64,5 M€.
 Werken in uitvoering: 
 – De werken van fase  C gingen van start in 
 februari 2019 en zouden in februari 2021 voltooid 
 worden. Geraamde kostprijs van de werken: 24 M€.
 – Fase D voor de validering van de prestaties 
moest beginnen na afloop van fase C en zou minstens 
4 maanden in beslag nemen. 
— Inkokering van de Geleytsbeek en plaatsing van 
de collector Oude Vijvers in Vorst:
 Het contract werd toegewezen aan de firma Jan 
De Nul voor een bedrag van 6.830 K€ (aanvang van de 
werken: 17 september 2018). Deze werf kampte met 
diverse problemen (bodemverontreiniging, overlijden 
van een arbeider, opgelegde termijnen door de nutsbe-
drijven, …). Die zorgden voor een geraamde vertraging 
van 6 tot 8 maanden en 700 K€ aan bijkomende kos-
ten. De installaties zijn operationeel sinds 01/12/2020 
en de werken moesten in april 2021 voltooid zijn.

e.  Afboeking op de EIBkredietlijn 
en andere bankleningen

Op 4 mei 2020 werd een bedrag van 15 M€ afgeboekt 
op de lening die bij de Europese Investeringsbank werd 
aangegaan met een looptijd van 20 jaar.

2. Opmerkingen bij de jaarrekening 

Het boekjaar 2020 van de BMWB sluit af met een winst 
na belasting van 1,3 M€. De omzet bedraagt 41,7 M€ 
en het balanstotaal 329,6 M€.

 

 Aan de actiefzijde
— De materiële vaste activa stegen van 270,1 M€ 
naar 277,2 M€, hoofdzakelijk onder invloed van de 
 stijging van de post “Vaste activa in aanbouw en voor-
uit betalingen”.
— De waarderingsregels die bij dit verslag gevoegd 
worden, omvatten de specifieke methode die gebruikt 
wordt om het bedrag van de afschrijvingen te bepalen. 
— De handelsvorderingen stricto sensu bedragen 
6,7 M€.
— Het verworven deel van de saneringsbijdrage 
2019 dat door Vivaqua (voorheen Hydrobru) verschul-
digd is maar pas in 2021 gefactureerd kan worden 
(contractueel bepaald), is in de regularisatierekeningen 
van de activa opgenomen voor 13,8 M€. 
— Het voor 2020 verworven aandeel van Aquafin 
dat pas in 2021 gefactureerd kan worden, is in de 
 verworven baten opgenomen voor 8,4 M€ (buiten het 
aandeel in de regeling van het Aquiris-geschil, dat af-
zonderlijk gefactureerd wordt, indien van toepassing).

 Aan de passiefzijde
— De schulden betreffen voornamelijk het saldo 
van de kredieten bij de Commerzbank en bij de EIB. 
— De veertiende “annuïteit” van Aquiris is voor 
10/12e in de regularisatierekeningen van het passief 
opgenomen (14 M€), net zoals de lopende maar niet 
vervallen intresten van de kredieten bij de Commerz-
bank en bij de EIB (1,1 M€).

 Resultatenrekening
— De bruto exploitatiemarge stijgt (23 M€ tegenover 
20,1 M€ in 2019) wat voornamelijk te verklaren is door 
de afname van de posten “Handelsgoederen, grond- 
en hulpstoffen” en “Diensten en diverse goederen”.
— Conform artikel 6 §8 van het beheerscontract 
2018-2023 dat tussen het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest en de BMWB ondertekend werd, heeft “… de 
toekenning van subsidies geenszins als doel winst 
te  genereren met een belastingdruk voor de BMWB als 
 gevolg. In afwachting van de uitvoering van de nieuwe 
tarief methode zal de Regering de BMWB uitnodigen 

tot een terugbetaling van het deel van de subsidie dat 
zou  leiden tot een belastingdruk. Het subsidiedecreet 
zal  voorzien in de terugbetaling voor het jaareinde, 
en gelet op de  informatie die beschikbaar is op dat 
 moment, van het deel van de subsidie die tot een 
 belastingdruk zou leiden.” De Raad van Bestuur beslis-
te op 27 november 2020 op basis van de ramingen van 
het winstresultaat op die datum om in de loop van de 
maand december 2020 aan het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest 1,2 M€ aan subsidies terug te betalen. Bij deze 
terugbetaling van subsidies komt nog een bedrag aan 
werkingssubsidies (1,8 M€) dat in de loop van 2020 
niet door de regering van het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest overgemaakt werd in tegenstelling tot wat het 
beheerscontract 2018-2023 aangeeft.
— De lonen, sociale lasten en pensioenen vertonen 
een lichte stijging, wat ten volle het effect weergeeft 
van de in 2019 overeengekomen aanwervingen voor 
de exploitatie van de installaties en de versterking van 
de teams in het algemeen.
— De afschrijvingen zijn duidelijk gestegen, wat 
hoofdzakelijk te maken heeft met de renovatiewerken 
in het zuiveringsstation Zuid.
— De winst na belasting bedraagt eind 2020 1,3 M€.

3. Gebruik van financiële instrumenten

In 2014 ging de BMWB een lening van 100 M€ aan bij de 
Europese Investeringsbank (ondertekening in Brussel 
op 4 augustus 2014 en in Luxemburg op 8 september). 
De maatschappij vroeg een eerste opneming van deze 
kredietlijn aan in mei 2017 ten bedrage van 15 M€. 
Daarna volgden een tweede opneming van 15 M € in mei 
2018, een derde opneming van 17 M€ in mei 2019 en 
tot slot een vierde opneming van 15 M€ in mei 2020.

De verschuldigde bedragen op de lening van 80 M€ 
die in 2007 bij de Commerzbank (ex- Eurohypo Euro-
päische Hypothekenbank NV) aangegaan werd, werden 
in 2020 terugbetaald conform het overeengekomen 
afbetalingsplan. Het nog verschuldigde kapitaal op 
31/12/2020 bedroeg 34,4 M€.
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op de uitvoering van het contract: enerzijds de degra-
datie van het beton van de bezinktanks, ongetwijfeld 
vanwege de aanwezigheid van te veel H2S, en ander-
zijds de schuimvorming in de gistingstanks.

Het is echter onmogelijk om uit te maken welke finan-
ciële impact dit zal hebben en hoe groot de risico’s zijn 
die uit deze problemen voortvloeien.

De BMWB weet op dit ogenblik namelijk niet of de ver-
zekeringen zullen tussenkomen (en zo ja, in hoeverre), 
welke de impact van deze schade zal zijn op de voor-
lopige oplevering en of een rechtszaak vermeden zal 
kunnen worden.

Voor wat de problemen met het beton betreft, heeft 
de Tijdelijke Vereniging CVN in ieder geval op 25 maart 
2021 een verliesstaat overgemaakt aan de verzeke-
raars CAR en PI met zowel de technische oplossingen 
die door de partijen (inclusief Tijdelijke Vereniging 
EXLIME) aanbevolen worden om de schade te herstel-
len, als een becijfering van deze oplossingen. De totale 
kostprijs van de werken (herstelling en verbetering) 
bedraagt volgens de berekeningen van de Tijdelijke 
Vereniging CVN 4,7 M€.

4.6  Voorlopige oplevering van de werken 
aan de Geleytsbeek

De werken aan de Geleytsbeek werden opgeleverd 
in april 2021. De controles voor de voorlopige opleve-
ring werden uitgevoerd op 14 april 2020. Ondanks 
de positieve evaluatie werd de voorlopige oplevering 
nog niet toegekend vanwege de ontbrekende as-built 
plannen.

5.  Inlichtingen aangaande omstandig
heden die de ontwikkeling van de 
maatschappij ernstig zouden kunnen 
beïnvloeden

 Nihil.

4.  Belangrijke gebeurtenissen na 
de afsluiting van het boekjaar

4.1.  Betaling van de 14de exploitatie
annuïteit van het concessiecontract 
van het station Noord

De 14de exploitatieannuïteit voor de exploitatie-
periode  van 03/03/2020 tot 02/03/2021 bedraagt 
42.893.173,27 € (excl. btw). Een deel van deze annuïteit 
(15,7 %) werd  doorgefactureerd aan Aquafin in toe-
passing van  de overeenkomst tussen de BMWB en 
Aquafin van 21/12/2007 en het bijbehorende adden-
dum van 20/01/2016.

4.2.  Afrekening Vivaqua  
(voorheen Hydrobru)

De jaarlijkse regularisatiefactuur – conform artikels 
10 en 11 van het contract – voor het jaar 2020 
 bedraagt 1,5 M€ in het voordeel van Vivaqua. Het 
 bedrag van de aanpassing dat aan de opneming van 
de meterstanden gekoppeld is, bedraagt 0,1 M€ in 
het voordeel van de BMWB.

4.3.  Afboeking op de EIBkredietlijn 
en andere bankleningen 

Op 30 april 2021 werd een bedrag van 15 M€ afge-
boekt op de lening die bij de Europese Investeringsbank 
werd aangegaan met een looptijd van 20 jaar.

4.4.  Gevolgen van COVID19  
in 2020 en 2021

Op het vlak van inkomsten blijft Vivaqua de gebrui-
kers voor rekening van de BMWB factureren voor de 
gewestelijke sanering. Het is overigens bijzonder 
moeilijk te voorspellen hoe de verbruikte volumes 
zullen evolueren na de lockdown en gezien de daling 
van de economische activiteit.

Voor wat de lasten betreft werden de werken voor 
de  heraanleg van het zuiveringsstation Zuid vanaf 
23 maart 2020 opgeschort, waarna een hervatting van 
de werken op 13 mei 2020 gelast werd. Over deze op-
schorting werd op 30 maart 2020 een dading 
 ondertekend tussen de Tijdelijke Vereniging CVN en de 
BMWB. Deze dading (aangaande de regeling van de 
 tijdelijk van toepassing zijnde financiële voorwaarden 
en uitvoeringsvoorwaarden van de overheidsopdracht 
voor werken betreffende het op peil brengen van het 
zuiveringsstation Zuid als gevolg van het uitbreken van 
de COVID-19-pandemie) bracht voor de BMWB de 
volgende kosten met zich mee: de dading schrijft voor 
dat de BMWB aan de Tijdelijke Vereniging CVN een 
forfaitair bedrag van 10 K€ (excl. btw) dient te betalen 
per kalenderdag opschorting. Dit forfaitaire  bedrag 
dekt alle kosten van de Tijdelijke Vereniging CVN die 
verband houden met deze opschorting en met de 
voortzetting van de exploitatie van Fase B  tijdens deze 
zelfde periode. Tijdens de volledige opschortingspe-
riode betaalde de BMWB aan de Tijdelijke Vereniging 
CVN dus 514 K€ (inclusief de exploita tiekosten van 
Fase  B). De dading voorzag overigens ook in een 
 verlenging van de contractuele termijnen voor Fase C 
van het zuiveringsstation Zuid met de duur van de 
 tijdelijke opschorting.

De overige werken van de BMWB werden voortgezet 
met inachtneming van de afstandsregels en de maat-
schappij bleef regelmatig in contact met de aannemers 
die deze werken uitvoeren. De vertraging bij de uitvoe-
ring van de werken bleef echter zeer beperkt in de tijd 
en de bijkomende kosten waren laag.

De cashflow 2021 blijft onder controle, net als in 2020. 

4.5.  Uitvoering van de overheidsopdracht 
voor het op peil brengen van het 
zuiveringsstation BrusselZuid

In deze fase van de werkzaamheden (mei 2021) zijn 
er twee belangrijke problemen die een invloed hebben 
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6. Onderzoek en ontwikkeling
 
 Nihil.

7.  Bestaan van filialen  
(Art. 3:6, 5° van het WVV)

 
 Nihil.

8.  Risico’s en onzekerheden 
van de maatschappij

8.1.  Betreffende de uitschakeling van 
het station Noord in december 2009

Vlaams Gewest en CRTS / Aquiris en BMWB:

—  Burgerlijke rechtbank: het betreft in de eerste 
plaats de burgerlijke vordering tot schadevergoeding 
naar aanleiding van de uitschakeling van het station. 
Voor de Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg 
van Brussel werd het deskundigenonderzoek afgeslo-
ten (de 800.000 € schadevergoeding werd ten laste 
 gelegd van Aquiris) en een vonnis van 23 juni 2016, dat 
de vordering van het Vlaams Gewest en CRTS en die 
van de stad Antwerpen samenvoegde, stelde een uit-
spraak uit tot na de beëindiging van de strafrechtelijke 
procedure over hetzelfde onderwerp. 

—  Strafrechtbank: bij beschikking van 28 juni 2019 
besliste de raadkamer van de Nederlandstalige recht-
bank van eerste aanleg van Brussel om Aquiris door te 
verwijzen naar de correctionele rechtbank, de eisen 
 jegens het Brussels Hoofdstedelijk Gewest onontvan-
kelijk te verklaren en de BMWB en Leefmilieu-Brussel 
buiten vervolging te stellen. Het is dus wachten op de 
definitieve uitspraak in de strafrechtelijke procedure 
tegen Aquiris voordat de burgerlijke procedure voort-
gezet wordt. Zoals gezegd, werd de BMWB echter in 
eerste aanleg buiten vervolging gesteld.

8.2.  Betreffende het concessiecontract 
van het station Noord

De pollutieladingen die in het station Noord binnen-
komen, blijven relatief stabiel. In 2020 werd een lich-
te afname vastgesteld.

In deze omstandigheden voldoen de prestaties van het 
station Noord perfect aan de verwachtingen. De water-
zuivering wordt conform geacht. Het station Noord 
kan na de toegestane investeringen mooie  prestaties 
voorleggen op het vlak van de productie van groene 
energie. Zo werd in 2020 20.000 Mwh  opgewekt. Het 
station Noord voorziet met de ter plaatse opgewekte 
energie in 30 % van zijn elektriciteits verbruik.

Totaal ontvangen en behandelde ladingen 2020  
op het waterzuiveringsstation Noord (in mT) / %

2017 2018 2019 2020 2019 vs 2020

MES 26,5 27,6 28,6 28,0 -2,0 %

DCO 49,2 51,0 54,0 53,2 -1,5 %

DBO5 21,5 23,0 25,5 24,0 -5,9 %

NGL 4,72 4,84 5,10 5,03 -1,4 %

Ptotaal 0,548 0,549 0,569 0,567 -0,4 %

Geen aan de gang zijnde rechtszaken, geen noemens-
waardige problemen. 

8.3.  Risico’s betreffende de werf voor de 
modernisering van het station Zuid

De werf voor de modernisering van het station Zuid 
ging in januari 2014 van start. De kosten zouden aan-
vankelijk 72,8 M€ bedragen.

Ter herinnering: in juli 2013 gunde de BMWB een open-
bare aanbesteding voor werken betreffende het op 
peil brengen van het zuiveringsstation Zuid aan de 
Tijdelijke Vereniging CFE-VinciNizet (TV CVN). De werf 

verloopt in 9 verschillende fasen (die op hun beurt tel-
kens uit 3 hoofdfasen bestaan die gemakshalve fase A, B 
en C genoemd worden). Zij ging van start in januari 2014 
en moest 1.220 kalenderdagen duren. De voltooiing 
was aanvankelijk dus voorzien voor midden 2017.

Op dit ogenblik is de toestand als volgt:

 Fase A
— Fase A van de werken, de bouw van de nieuwe 
lamellaire primaire bezinking, werd voltooid in augus-
tus 2016.
— Sinds de ingebruikname van deze fase bevesti-
gen de toekomende vervuilingsgraad de afmetingen van 
de werken. 
— Kostprijs fase A: 19,7 M€.

 Fase B
— Fase B van de werken (bouw van de anoxische 
tanks, beluchtingstanks en membraanfiltering) ging 
in  augustus 2016 van start. De ingebruikname van 
fase B werd in februari 2019 voltooid met een meet-
campagne waarmee de zuiveringsprestaties van de 
 fabriek  gevalideerd konden worden.
— De exploitatie van de biologie en de membraan-
klaring na de ingebruikname zorgt voor volledige 
 tevredenheid. De gemiddelde ladingen zijn relatief 
laag, zodat er nog extra verwerkingscapaciteit is voor 
de toekomst.
— Kostprijs fase B: 64,5 M€. 
— Zoals verwacht met dit type technologie zijn de 
prestaties op het vlak van waterzuivering uitstekend. 

 Fase C
— Fase C met betrekking tot de slibketen (behan-
deling van slib + vertering) ging in januari 2019 van 
start met de eerste werkzaamheden voor de afbraak 
van de bestaande bouwwerken (bezinktanks en 
oude biologische bassins). De bouwwerkzaamheden 
voor deze fase  werden in november 2020 voltooid. 
De  gistingstanks en de Anammox-verwerkingseenheid 
gingen begin 2021 van start.
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 20142020
— Er loopt op dit moment geen enkele rechtszaak 
in verband met dit dossier. 
— We merken op dat de punten waarnaar hier-
boven verwezen wordt – het probleem met de degra-
datie van de primaire bezinktanks en de schuimvorming 
in de gistingstanks – zouden kunnen leiden tot een 
rechtszaak indien de voorlopige oplevering geweigerd 
of uitgesteld zou worden.

9. Bestemmingen en opnemingen

Over te dragen winst: 4.983.470,85 €.

De Algemene Vergadering van aandeelhouders van 
21/06/2021 moet beslissen over de bestemming van 
het resultaat.

10. Besluiten

Tot besluit stellen wij voor:
— kennis te nemen van het verslag van de com-
missaris over het maatschappelijk boekjaar 2020;
— de voorgestelde bestemming van het resultaat 
te aanvaarden;
— de jaarrekening goed te keuren;
— ons kwijting te verlenen voor het mandaat dat 
wij tijdens het afgelopen boekjaar uitoefenden;
— kwijting te verlenen aan de commissaris.

— De Zenne

B
M

W
B

 J
A

A
R

V
E

R
S

L
A

G
 2

0
2

0



verantwoordelijke uitgever 
Damien De Keyser,  
Keizerinlaan 17-19 
1000 Brussel

design & foto 
www.manderlierconsulting.be

Pagina 4: Stijn D’Hollander  
(ID/Wouter Van Vooren)

Omslagfoto’s:  
— Stormbekken Belliard 
— Overloop Gerij naar de Zenne

BRUSSELSE MAATSCHAPPIJ  
VOOR WATERBEHEER
Keizerinlaan 1719
1000 Brussel
T. +32(0)2 505 47 10
F. +32(0)2 505 47 11
info@sbge.be
www.bmwb.be


