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De BMWB is van naam  
veranderd. We verwelkomen… 
Hydria!
Hydria is de nieuwe naam van de Brusselse Maatschappij voor 
Waterbeheer (BMWB), de sleutelspeler in duurzaam waterbeheer 
in het Brusselse Gewest. Hydria houdt zich niet alleen bezig met 
het afvoeren en zuiveren van het afvalwater, maar ook met het 
voorkomen van overstromingen. Door haar dagelijkse inzet draagt 
Hydria bij tot een betere levenskwaliteit voor alle Brusselaars en 
tot een gezonder milieu.

Een betekenisvolle nieuwe naam

Door de volledige exploitatie van de rioolwaterzuiveringsinstallatie Brussel Zuid (RWZI) op zich te nemen is de 
BMWB een centrale industriële wateroperator geworden in het Brusselse Gewest. Om die nieuwe dimensie opti-
maal tot haar recht te laten komen, heeft de BMWB voor een naamsverandering gekozen: ze heet voortaan Hydria.

In de naam Hydria herkennen we het Griekse woord ‘hydro’ dat ‘water’ betekent, maar ‘hydria’ is evengoed een 
Grieks leenwoord voor een kruik die in de oudheid gebruikt werd om water op te slaan, te transporteren en te be-
waren. Bij de naam hoort een logo in de vorm van een draaikolk. Dat verwijst rechtstreeks naar de kerntaak van 
Hydria die erin bestaat afvalwater te recyclen.

De nieuwe website waarmee de invoering van de nieuwe bedrijfsidentiteit gepaard gaat, vormt een essentieel instru-
ment om het grote publiek nuttige informatie aan te reiken over de activiteiten van Hydria en over de beheerscyclus 
van het water, gecoördineerd door de verschillende openbare actoren in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
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— Recuperatie van water na bezinking
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— Inspectie van de pompen van het stormbekken  
van de Roodebeek



Een herdachte en geconsoli-
deerde interne organisatie
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Hydria

De inzet is ook maatschappelijk en ecologisch. Om een 
duurzaam beheer te kunnen garanderen van water, een 
levensnoodzakelijke hulpbron, voert Hydria een denk-
proces over een beter gecoördineerd beheer van de in-
frastructuur voor de opvang van hemel- en afvalwater 
en van het meetnetwerk Flowbru dat belangrijke infor-
matie verschaft aan alle Brusselse wateractoren.

Hydria staat de komende jaren voor enorme uitdagingen. 
Naast de exploitatie van RWZI Zuid, zal de geplande 
overname van het zuiveringsstation van Brussel Noord 
(RWZI Noord) een intensieve voorbereiding vergen 
tussen nu en 2027, datum waarop Hydria de nieuwe ei-
genaar en exploitant zal worden van het grootste zui-
veringsstation van het land. 

Nieuwe organisatiestructuur van Hydria

RAAD VAN BESTUUR

DIRECTIECOMITÉ

Human resources

Communicatie

ICT-ondersteuning

Directie 
Exploitatie 

Directie 
Netwerken 

Algemene 
Directie 

Directie 
Administratie  
en Financiën

Directie human resources, 
communicatie en 

ICT-ondersteuning“We willen in de mate van het 
mogelijke multidisciplinaire 
projectteams invoeren om 
volop gebruik te kunnen  
maken van het talent van  
onze medewerkers bij het 
verwezenlijken van onze 
doelstellingen.”

Damien De Keyser, algemeen directeur van Hydria

Damien  

De Keyser

Juridisch advies

Veiligheid, kwaliteit
en preventie

Aankoop

Boekhouding

Controlling

Facilitaire ondersteuning

Exploitatie waterzuiveringstation

Onderhoud

Innovatie en projecten

Exploitatie netwerken
en assetbeheer

Flowbru

Innovatie en projecten
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—  Marc Aerts leidt de Directie Netwerken die belast 
is met het beheer van de collectoren en stormbek-
kens. Die spelen een belangrijke rol in het regelen 
van het debiet dat naar de zuiveringsstations gaat 
en bij de preventie van wateroverlast en overstro-
mingen. Flowbru maakt ook deel uit van de nieuwe 
Directie Netwerken. Marc Aerts en zijn teams zijn 
daarnaast ook nog verantwoordelijk voor de bouw 
van nieuwe Brusselse stormbekkens de komende 
jaren.

Om hun opdrachten tot een goed einde te brengen 
kunnen de beide operationele directies rekenen op 
versterkte teams en onderlinge synergiën.

Om deze belangrijke uitdagingen beter aan te kunnen 
werd de organisatiestructuur van de onderneming in de 
loop van 2021 hertekend. Die is op 1 januari 2022 van 
kracht geworden. Op het terrein worden de essentiële 
opdrachten van Hydria vervuld door twee operationele 
directies: de Directie Exploitatie en de (nieuwe) Directie 
Netwerken.

—  De Directie Exploitatie, onder de verantwoordelijk-
heid van David Pireaux, houdt zich bezig met de ex-
ploitatie van RWZI Zuid, met het beheer van de 
overeenkomst voor RWZI Noord en met het onder-
houd van de installaties van Hydria. Ze zal ook het 
geheel van de voorbereidende werken coördineren 
voor de latere overname van RWZI Noord.

3

Drie opdrachten

Hydria is een naamloze vennootschap van publiek 
recht, opgericht op 27 oktober 2006, door het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest in het kader van de 
omzetting van de Europese richtlijn 2000/60/EG 
tot vaststelling van een kader voor communautaire 
maatregelen betreffende het waterbeleid. 

Hydria vervult drie essentiële opdrachten:

1  Inzamelen van het stedelijk afvalwater
Hydria bouwt en exploiteert een geheel van infra-
structuuronderdelen voor het inzamelen en bufferen 
van hemelwater en afvalwater, met inbegrip van het 
eventuele hergebruik van dat water. Het staat ook 
in voor het onderhoud ervan. Het bezit dus een aan-
zienlijk netwerk van collectoren, alsook vijf van de 
grootste stormbekkens van het Brusselse Gewest.

2 Zuiveren van het afvalwater
Het afvalwater saneren voor het in de Zenne ge-
loosd wordt vormt de hoofdactiviteit van Hydria. In 
dat verband exploiteert het nu al het rioolwaterzui-
veringsstation van Brussel-Zuid. Hydria is ook de 
concessieverlenende instantie voor de rioolwater-
zuiveringsinstallatie Brussel-Noord, die nog tot 2027 
geëxploiteerd wordt door een privépartner, Aquiris. 

3 Het overstromingsrisico inperken
Dankzij 16 pluviometers verspreid over het Brusselse 
grondgebied kan Hydria in real time de neerslag-
hoeveelheden volgen en bij onweders zo correct 
mogelijk inschatten. Die beoordeling is een absolute 
vereiste voor een optimaal beheer van haar vijf grote 
stormbekkens, waarvan de primaire functie erin 
bestaat bij onweer verzadiging van de collectoren 
te voorkomen en op die manier het overstromings-
risico in te perken.

Het Directiecomité van Hydria, van links naar rechts : Danielle Van Landuyt (Directie HR, Communicatie en ICT-ondersteuning), 
David Pireaux (Directie Exploitatie), Damien De Keyser (Algemeen Directeur), Anne Renard (Directie Administratie en Financiën) 
en Marc Aerts (Directie Netwerken).

Samenstelling van het Directiecomité
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Voorwoord van de Voorzitter

«Thans beschikt het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest over  
een state of the art 
waterzuiveringsstation»

Stijn D’Hollander,  
Voorzitter van de Raad van Bestuur

Na vijftien jaar bestaan te hebben onder naam van 
Brusselse Maatschappij voor Waterbeheer, werd de 
BMWB in 2021 omgedoopt tot Hydria. Deze rebranding 
is het product van een participatief proces en het resul-
taat mag gezien worden. De nieuwe identiteit, inclusief 
het waterkolk-logo en website, illustreert treffend de am-
bitie van de organisatie om haar missies op een doeltref-
fende, duurzame en innovatieve manier te vervullen. 

De beëindiging van de laatste fase van de renovatie-
werken aan de waterzuiveringsinstallatie Zuid, luidden 
een nieuw tijdperk in voor Hydria. De volledige overna-
me van de exploitatie was een orgelpunt na zes jaar 
van werkzaamheden, in drie verschillende fasen. Thans 
beschikt het Brussels Hoofdstedelijk Gewest over een 
state of the art waterzuiveringsstation. Dankzij de 
membraanfilters worden nu ook bacteriologisch afval 
en microplastics uit het water gehaald, wat de kwali-
teit van de Zenne ten goede komt, en eveneens moge-
lijkheden creëert om het gezuiverde water aan te wenden 
voor Re-use projecten, waardoor belangrijke volumes 
drinkwater uitgespaard kunnen worden.

Dat de waterzuiveringsinstallatie daarenboven in 40 % 
van haar eigen elektriciteit voorziet, en dat ze zelfvoor- 

zienend is op vlak van warmte en waterverbruik, noopt 
de Raad van Bestuur tot trots.

Er blijven evenwel grote uitdagingen op de plank. Door 
het unitaire stelsel van het rioolnetwerk, zijn er bij 
zware regenval overstorten vanuit de riolering in de 
natuur, waar de waterkwaliteit onder lijdt. In 2021 
werd gestart met de uitbreiding van de Flowbru-
meetpunten, met als doel via een dynamisch beheer 
van de stormbekkens, de overstorten te beperken in 
de toekomst. 

Voorts, heeft de vernieuwde methodologie voor de 
berekening van het watertarief door regulator Brugel, 
Hydria voor een bijkomende uitdaging gesteld. De im-
pact voor de thesaurie van deze nieuwe methode is 
niet gering, en behoeft een bijzondere aandacht van 
het management en het bestuur.

Tenslotte was 2021 ook het jaar waarin de wereld 
leerde leven met de covid-pandemie. Ondanks de 
pandemie en de stringente sanitaire maatregelen, 
slaagde Hydria er in de continuïteit van haar dienst te 
verzekeren en zo een cruciale rol te spelen in het be-
lang van de volksgezondheid in Brussel.

Stijn

D’Hollander

De beëindiging van de werken aan de 
waterzuiveringsinstallatie Zuid, luidden 
een nieuw tijdperk in voor Hydria.
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Raad van Bestuur
Samenstelling op 31/12/2021

Van links naar rechts:  

Minh Luca WANG, bestuurder vanaf 25/03/2022

ter vervanging van Mohamed ELMI YABEH

Joël SOLÉ

Stijn D’HOLLANDER

Valérie LIBERT

Aurélie MAHOUX

Damien DE KEYSER

Bestuurders

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

Regeringscommissarissen

Joël SOLÉ
Leticia SERE 

Afwezig op de foto:  

Mohamed ELMI YABEH, ontslag genomen op 28/02/2022

Halima AMRANI

Karima SOUISS

Leticia SERE



— De medewerkers ter gelegenheid van de opening van RWZI Zuid
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De openbare wateractoren  
in het Brusselse Gewest

Een gemeenschappelijk 
erfgoed beschermen

Hydria 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 informatieve 
en adviserende rol ten aanzien van alle  betrokken 
partijen. Hydria maakt ook deel uit van Aqua Publica 
Europea, de Europese openbare wateractoren. 

In de federale staat België behoort het waterbeleid tot de 
geregionaliseerde bevoegdheden. Het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest heeft de specifieke deeltaken toevertrouwd aan  
diverse openbare actoren die er zich met het waterbeheer 
bezighouden, van winning tot distributie.

Leefmilieu  
Brussel

Leefmilieu Brussel is de milieu- en energieadministratie 
van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest die ook het 
waterbeleid in de hoofdstad coördineert en toeziet op 
het opstellen van de vijfjarenplannen voor waterbeheer. 
Leefmilieu Brussel staat ook in voor het beheer van 
bepaalde niet-bevaarbare waterlopen en controleert 
de kwaliteit van het oppervlaktewater en grondwater.
www.leefmilieu.brussels

Hydria

Hydria, een naamloze vennootschap van publiek recht, 
is verantwoordelijk voor de inzameling en verwerking 
van het afvalwater uit het stroombekken van de Zenne. 
Daartoe beheert Hydria een indrukwekkende infra-
structuur, met onder meer het RWZI Zuid en vijf grote 
stormbekkens. Daarnaast staat het ook in voor het 
meetnetwerk Flowbru, dat allerhande nuttige gege-
vens verzamelt, zoals het debiet van de waterlopen, 
afvalwatercollectoren en stormbekkens.
www.hydria.be

Vivaqua

Vivaqua is een Intercommunale die de 19 Brusselse 
gemeenten verenigt, samen met 4 Waalse gemeenten 
en de Waals-Brabantse intercommunale ‘in BW’. 
Vivaqua produceert en verdeelt drinkwater over het 
hele Brusselse grondgebied. Het beheert ook een 
flink deel van het Brusselse rioolnet en een aantal 
stormbekkens.
www.vivaqua.be

Haven van Brussel

Als naamloze vennootschap van publiek recht staat de 
Haven in voor het beheer van het kanaal op het grond-
gebied van het gewest en voor de uitbouw van de 
haveninstallaties.
www.port.brussels

De 19 gemeenten van het Brusselse Gewest hebben ook 
bepaalde bevoegdheden die met water verband houden, 
bijvoorbeeld in het kader van het toekennen van omge-
vings- en stedenbouwkundige vergunningen.

7
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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  
gans 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 Hydria. 26 stormbekkens 
zijn verdeeld over het collectorennet, waarvan de 5 grootste  
toebehoren aan Hydria . 

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 meer dan 500 kilometer aan leidingen. 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 
150 miljoen m³ afvalwater gezuiverd. 

1 2

35 4
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BEVOEGDE 
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OPERATIONELE  
ACTOR

BEVOEGDE 
ACTOR

OPERATIONELE  
ACTOR

BEVOEGDE 
ACTOR

OPERATIONELE  
ACTOR

BEVOEGDE 
ACTOR

OPERATIONELE  
ACTOR

De cyclus 
van het 
drinkwater

6 87

DE BEVOEGDE EN OPERATIONELE  
ACTOREN VAN DE WATERCYCLUS

VIVAQUA AQUIRISHYDRIA



— Luchtfoto van RWZI Zuid, met op de voorgrond de vergisters en opslageenheden van biogas
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Kaart van de infrastructuren  
en het Flowbru netwerk

De Zenne / overwelfde loop

Kanaal Brussel-Charleroi

Oppervlaktewateren (Flowbru)

Constructies en hoofdafvalwatercollectoren Hydria

Hydrologische bekkens

Afvalwater – hoofdcollectoren

Meetpunt in rioolcollectoren (Flowbru)

Afvalwatercollectoren in aanbouw 

Stormbekkens van Hydria en FlowBru-stations

Geplande stormbekkens van Hydria

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 
WATERMAELBEEK

STORMBEKKEN 
ROODEBEEK

STORMBEKKEN 
BELLIARD

STORMBEKKEN 
FLAGEY

ZUIVERINGS- 
STATION
NOORD

ZUIVERINGS- 
STATION
ZUID



39,6  
km collectoren

2  
zuiverings- 
stations

5  
storm bekkens

96  
meetstations  
verbonden met 

181  
meettoestellen

— Stormbekken van de Roodebeek
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Directie exploitatie

In 2021 hebben de zuiveringsstations Brussel-Zuid 
(RWZI Zuid) en Brussel-Noord (RWZI Noord) 20 mil-
joen m3 afvalwater meer verwerkt dan de jaren daar-
voor (ongeveer 130 miljoen m3 in 2020 en in 2019). 
De verklaring daarvoor zijn de weersomstandighe-
den met uitzonderlijke regenval gedurende enkele 
maanden van het jaar. De twee Brusselse stations 
hebben dus op volle kracht gedraaid, zonder ernsti-
ge incidenten.

RWZI-Zuid

RWZI Zuid beslaat 4 hectare op de grens tussen de 
gemeenten Vorst en Anderlecht. Het is in gebruik 
sinds 2000 en wordt sinds 1 augustus 2015 beheerd 
door Hydria. Het staat in voor de zuivering van het 
water van het zuidelijke deelstroomgebied van Brussel, 
wat min of meer overeenkomt met de gemeenten 
Anderlecht, Vorst, Sint-Gillis en Ukkel, maar ook Sint-
Genesius-Rode, Linkebeek, Drogenbos en Ruisbroek, 
in de Vlaamse rand. RWZI Zuid is berekend op het 
equivalent van zo’n 360.000 inwoners.

sss
Behandeld watervolume 

sss  
Jaarlijks gemiddelde van de  

dagvolumes – keten “droog weer”

76.418 m³/j 
sss

Jaarlijks totaal – keten “droog weer”

23.076.965 m³ 
sss

Jaarlijks totaal – keten “regenweer” 
4.792.917 m³ 

sss
Behandeld jaarlijks totaal – keten  

“droog weer” en “regenweer” 

27.869.881 m³
— Luchtfoto van de primaire bezinktanks

De zuiveringsstations 
draaiden in 2021  
op volle kracht
In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest worden het afvalwater en 
het regenwater gezuiverd door twee stations: RWZI Zuid en RWZI 
Noord. Samen hebben ze in 2021 150 miljoen kubieke meter afval-
water gezuiverd, een volume dat maar zelden geëvenaard werd.



Bruto samenstelling van het water 

Influent
(in mg/l)

Effluent 
(in mg/l)

Vermindering 
(in %)

Concentratie-
norm  

(in mg/l)

Verminde-
ringsnorm 

(in %)

DCO 461,3 29,1 94 125 75

DBO 178,9 8,1 95 25 70

MES 210,9 10,7 95 35 90

Ntot 47,1 7,8 83 10 70

Ptot 6,1 0,6 90 1 80

Geëlimineerde verontreiniging

Lading 
binnenkomende 
verontreiniging 

(in ton)

Restlading 
verontreiniging 
na behandeling 

(in ton)

Geëlimineerde 
verontreini-
gingslading  

(in ton)

Vermindering 
(in %)

DCO 12.856 813 12.043 94

DBO 4.986 227 4.759 95

MES 5.878 299 5.579 95

Ntot 1.313 217 1.096 83

Ptot 170 17 153 90

Afgevoerd afval

Maandelijkse 
gemiddelde 
hoeveelheid  

(in ton)

Jaarlijkse totale 
hoeveelheid  

(in ton)

Met de vrachtwagen afge-
voerd gedehydrateerd slib

1.350 16.193

Zeving 17,25 207

Vet 33,41 401

Zand 49,16 590

De tabel hiernaast geeft de jaargemiddelden weer van de bruto dagwaarden, 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 voor die parameters worden gemeten aan de ingang (influent) 
en aan de uitgang (effluent) van het station. Het gemiddelde eliminatiepercentage staat 
opgegeven in de kolom ‘Vermindering’. De laatste twee kolommen geven de concen-
tratie- en verminderingsnormen weer die vermeld staan in de besluiten van de 
Brusselse hoofdstedelijke regering van 23 maart 1994 en 8 oktober 1998 betreffende 
de behandeling van stedelijk afvalwater.

De waarden die aan de uitgang van het station worden gemeten zijn uitzonderlijk 
laag ten opzichte van de wettelijke normen. Dit is het gevolg van de membraanfil-
tering die in het RWZI Zuid geïnstalleerd werd als laatste stap in de behandeling.
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Directie exploitatie

RWZI Noord

Het zuiveringsstation Brussel-Noord (RWZI Noord) be-
vindt zich langs het kanaal, ter hoogte van de Budabrug, 
op de grens tussen Brussel en Vilvoorde. Het wordt nu 
nog uitgebaat door Aquiris, een dochteronderneming 
van de Veolia-groep, in het kader van een BOOT-
overeenkomst (Build, Own, Operate and Transfer) met 
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De exploitatiepe-
riode is gestart in maart 2007 en heeft een looptijd van 
20 jaar. In 2027 wordt Hydria bijgevolg eigenaar en 
exploitant van het station. Het RWZI Noord verwerkt het 
afval- en hemelwater afkomstig van het noordelijke deel-
stroomgebied en dat van de Woluwe. De zuiveringsca-
pactieit van het station stemt overeen met het afvalwater 
van 1,1 miljoen inwoners, wat van RWZI Noord het 
grootste zuiveringsstation van het land maakt. 

sss
Behandeld watervolume 

sss  
Jaarlijks gemiddelde van de  

dagvolumes – keten “droog weer”

332.876 m³/j 
sss

Jaarlijks totaal – keten “droog weer”

108.400.000 m³ 
sss

Jaarlijks totaal – keten “regenweer” 
13.100.000 m³ 

sss
Behandeld jaarlijks totaal – keten  

“droog weer” en “regenweer” 

121.500.000 m³

In de tabel hieronder 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)

Verminde-
ring (in %)

Concentratie-
norm  

(in mg/l)

Verminderings-
norm  
(in %)

DCO 430 66 85 125 75

DBO 190 10 95 25 70

MES 245 29 88 35 90

Ntot 40,5 9 78 10 70

Ptot 4,3 0,65 85 1 80
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Geëlimineerde verontreiniging

Lading 
binnenkomende 
verontreiniging 

(in ton)

Restlading 
verontreiniging 
na behandeling 

(in ton)

Geëlimineerde 
verontreini-
gingslading  

(in ton)

Vermindering 
(in %)

DCO 52.245 8.019 44.226 85

DBO 23.085 1.215 21.870 95

MES 29.768 3.524 26.244 88

Ntot 4.921 1.094 3.827 78

Ptot 522 79 443 85

Afgevoerd afval
Maandelijkse 
gemiddelde 
hoeveelheid  

(in ton)

Jaarlijkse totale 
hoeveelheid  

(in ton)

Met de vrachtwagen  
afgevoerd  
gedehydrateerd slib

18.03 21.637

Zeving 105,8 1.270

Zand 77,6 932— Technische brug over de Zenne
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Directie exploitatie

De werken voor de renovatie van RWZI Zuid vormden 
vanaf de start in 2014 een enorme uitdaging. Er waren 
niet alleen de talrijke beperkingen van het terrein en de 
gevolgen van de COVID-19-pandemie. Ook moest re-
kening gehouden worden met één grote beperking: de 
exploitatie moest ononderbroken blijven doorgaan, elke 
dag van de week, 365 dagen per jaar. Dit huzarenstukje 
kon zeven jaren lang volgehouden worden dankzij de 
voortdurende inzet van de teams van de tijdelijke ver-
eniging CVN (CFE-Vinci-Nizet), belast met de werken, 
en van de medewerkers van Hydria. 

In oktober 2021 heeft Hydria de volledige exploitatie van  
het RWZI Zuid overgenomen, na afloop van de werken  
die het omvormden tot één van de meest performante 
zuiveringsinstallaties van Europa. Het water dat het station 
verlaat is momenteel van zwemkwaliteit.

Tot de voorlopige oplevering van de werf in oktober 2021, 
werd het station gezamenlijk uitgebaat door Hydria en 
de tijdelijke vereniging CVN. Sinds die dag neemt Hydria 
de volledige exploitatie ervan op zich.

De officiële inhuldiging heeft plaatsgehad op 18 maart 
2022, in aanwezigheid van Alain Maron, Brussels minister 
van Klimaattransitie en Leefmilieu.

Een innovatief procedé van 
membraanfiltering

De renovatiewerken aan RWZI Zuid boden de gele-
genheid om een nieuw procedé van biologische be-
handeling van het afvalwater te installeren. Aan de 
uitgang van de primaire bezinktank gaat het water 
achtereenvolgens door een anoxische tank, een bio-
logietank en een membraantank. Tijdens de verschil-
lende stappen wordt door de werking van specifieke 
bacteriën de opgeloste pollutie aangepakt, in het bij-
zonder koolstof, stikstof en fosfor. Het gezuiverde 
water en de bacteriën (die het zuiveringsslib vormen) 
worden van elkaar gescheiden door een innovatief 
procedé van membraanfiltering.

Op de site kwam een oppervlakte van maar liefst 
226.000 m2 aan membranen, omgerekend zo’n 45 voet-
balvelden. Daarmee is dit één van de grootste mem-
braaninstallaties van Europa. Het procedé staat garant 
voor water van een zeer hoge zuiveringskwaliteit dat 
door Hydria lokaal hergebruikt wordt of afvloeit naar de 
Zenne. De rivier op wiens oevers Brussel historisch ont-
staan is, zal in de nabije toekomst op sommige plaatsen 
opnieuw opengelegd kunnen worden en zo het leven 
van de inwoners van de hoofdstad veraangenamen.

Beperking van het slibvolume en 
productie van groene energie 

RWZI Zuid werd ook uitgerust met een proces van 
anaerobe vergisting van het zuiveringsslib. Dat is een 
natuurlijk procedé om het organische materiaal in het 
slib om te zetten in energie onder de vorm van biogas. 
Dat gebeurt in gesloten installaties die vergisters ge-
noemd worden.

Door vergisting wordt het volume slib dat het station ge-
nereert met 30 % verminderd, van 25.000 naar 17.000 ton 
per jaar. Heel wat transporten naar de verbrandingsoven 
of de stortplaats worden op die manier vermeden. Het 

— Controle van de 6 mm zeven

— Inhuldiging van het station door minister Maron

RWZI Zuid: een pareltje 
van Europees niveau
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“De prestaties die we bij  
de waterzuivering met 
membraanfiltering kunnen 
behalen zijn uitzonderlijk en 
hebben ons in staat gesteld  
om de waterkwaliteit van de 
Zenne gevoelig te verbeteren.”

David Pireaux, hoofd van de Directie Exploitatie

David 

Pireaux

geproduceerde biogas zorgt bovendien ter plaatse voor 
groene energie om warmte en elektriciteit te produceren, 
via een warmtekrachtkoppelingsinstallatie. Door die 
investering is het RWZI Zuid voortaan autonoom wat 
warmteproductie betreft en het produceert ook nog 
eens 20 % van de benodigde elektriciteit.

Boven op de warmte die RWZI Zuid door warmte-
krachtkoppeling produceert en waarmee ze haar volle-
dige thermische behoefte voor de waterzuivering dekt, 
is het station ook nog eens uitgerust met een warmtepomp 
water-water die de restwarmte of -koude recupereert uit 
het behandelde water dat het station verlaat. Daarmee 
verwarmt of koelt RWZI Zuid, afhankelijk van het sei-
zoen, zijn kantoren en vergaderzalen en produceert het 
ook warm water (riothermie). Tenslotte is, afgezien van 
het drinkwater dat in het administratief gebouw wordt 
gebruikt, al het water dat nodig is voor de zuiverings-
processen van de fabriek “hergebruikt” water (herge-
bruik van afvalwater nadat het is gezuiverd).

Nieuwe stappen zetten

RWZI Zuid is van plan om dit beleid door te trekken en 
zijn koolstofvoetafdruk de komende jaren verder te 
verkleinen. Daartoe zouden zich in de loop van 2022 
verschillende projecten moeten concretiseren:

—  Audit van de verschillende behandelingspro-
cedés, met het oog op een geoptimaliseerd 
energiegebruik.

—  De installatie van 2.500 m2 aan zonnepanelen, 
goed voor een jaarlijkse productie van 480 MWh, 
of omgerekend het gemiddelde jaarverbruik 
van 160 gezinnen. Die panelen zouden nog een 
bijkomende 2 % van de elektriciteitsbehoefte 
van het station dekken.

—  Hergebruik (‘Re-use’ in het Engels) van het ge-
zuiverde water door de nabijgelegen onderne-
mingen voor industriële toepassingen of door 
de naburige gemeenten, bijvoorbeeld voor het 
schoonmaken van de openbare weg of het be-
gieten van aanplantingen.

Het station beter 
integreren in de 
stedelijke omgeving
Hydria heeft van de renovatie van het RWZI Zuid 
gebruikgemaakt om na te denken over zijn inte-
gratie in de wijk. 

—  Het heeft een uitgestrekte bloemenweide van 
700 m2 ingezaaid om de biodiversiteit te bevor-
deren. Zowel de plantensoorten die gebruikt 
werden voor de groenaanleg van de site als 
de vetplanten voor het groendak (sedum) 
werden geselecteerd vanwege hun aantrekke-
lijk karakter voor bestuivers. Ter plaatse staan 
nu ook drie bijenkorven.

—  Het station is volledig overdekt om de geur-
hinder voor de omwonenden te beperken. 
Ontgeuringstorens aan de uitgang van de afzui-
ginstallaties zuiveren de afgevoerde lucht.

—  Een nieuw bufferbekken (wadi) met een volume 
van maximaal 1.070 m³ vormt een permanente 
waterreserve voor de brandweer in geval van 
problemen op de site. Bij regenweer kan het 
bekken ook tijdelijk water opslaan om het nadien 
met een constant debiet aan de omgeving af 
te geven. Een dergelijke buffer voorkomt dus 
verzadiging van het netwerk bij stortregens. 
De wadi recupereert 70 % van het hemelwater 
van de hele site.

— Bijenkorven op het dak van RWZI Zuid
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Directie Netwerken

Hydria bezit en beheert ongeveer een kwart van het 
riolerings- en collectorennetwerk in de Brusselse on-
dergrond dat het afvalwater, afkomstig van het huis-
houdelijk, commercieel en industrieel gebruik van 
drinkwater, en het regenwater afvoert naar de 
Brusselse zuiveringsstations. Dit wordt een ‘gemengd 
net’ genoemd omdat het zowel het afvalwater als het 
hemelwater ongescheiden afvoert.

De aanleg van de eerste Brusselse collectoren dateert 
al van het begin van de jaren 1990 en viel toen samen 
met de start van de bouwwerken voor RWZI Zuid. 
Sinds het voltooien van de werken aan de collector van 
de Geleytsbeek in 2020 is het door Hydria beheerde 
netwerk volledig afgewerkt.

Inspectiewerken

Sedert enkele jaren onderneemt Hydria regelmatige in-
specties van haar collectorennetwerk om toe te zien op 
een correct onderhoud ervan en om de duurzaamheid 
te garanderen. Die inspecties gebeuren ofwel met een 
rijdende camera of door middel van een scan. Waar de 
diameter van de buis en de algemene toegankelijkheid 
volstaan wordt ook te voet in het rioolstelsel afgedaald.

Hoewel het collectorennetwerk van Hydria relatief recent is, 
vormt het onderhoud ervan een belangrijke uitdaging om een 
optimaal transport van het afvalwater naar de zuiveringsstations 
te kunnen blijven garanderen.

Die inspecties monden uit in verslagen waarin melding 
wordt gemaakt van de vastgestelde anomalieën, waar-
onder hinderlijke slibafzettingen die het normale trans-
port van het afvalwater verstoren, kleine scheuren 
en aantasting van het beton door waterstofsulfide,… 
Die verslagen vormen de basis voor de planning van de 
onderhouds- en reparatiewerken.

Alle gegevens die verkregen worden bij inspecties, 
onderhoudsingrepen en reparaties worden opgesla-
gen in een gegevensbank die gekoppeld is aan een ge-
detailleerde kaart of topografische achtergrond.

“Nu de grote installatiewerken 
rond zijn is het van belang om 
onze inspanningen te focussen 
op het asset management.”

Marc Aerts, hoofd van de Directie Netwerken

Marc  

Aerts

Risicoanalyse 

In 2021 heeft Hydria ook de risicoanalyse van zijn col-
lectoren- en rioleringsnetwerk afgerond. Daarbij werd 
rekening gehouden met de leeftijd van de installaties, 
het gebruikte materiaal (beton, hogedichtheidspolyet-
hyleen, inox,…) en hun locatie (onder een belangrijke 
weg, in de berm, op een industrieterrein,…). Op basis 
van deze analyse en de resultaten van de inspecties 
kon een inspectie- en onderhoudsplan voor de komen-
de jaren worden opgesteld.— Camera-inspectie in de Graystraat in Elsene

Onderhoud van het netwerk 
van collectoren: een  
belangrijke uitdaging
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39,6 km  
aan collectoren

27,2 km  
collectoren in het  
deelstroomgebied  
Zuid

12,4 km  
collectoren in het  
deelstroomgebied  
Noord

Eind 2021 telde  
Hydria in totaal:

— Controle van een ultrasone niveau meetsonde ter  
hoogte van het overstort van de Noord-Zuid verbinding
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Directie Netwerken

Hydria beheert vijf van de belangrijkste Brusselse 
stormbekkens, die de functie hebben om verzadiging 
van de collectoren bij hevige onweders te voorkomen. 
Zodra de hoge waterstanden weer afnemen wordt het 
bekken geledigd, waarna het verzamelde afvalwater via 
het rioleringsnet zijn weg naar het zuiveringsstation 
voortzet. Nu we steeds vaker met extreme klimaatom-
standigheden af te rekenen krijgen, is het beschikken 
over dergelijke installaties van kapitaal belang om het 
overstromingsrisico zo veel mogelijk te beperken.

Een apocalyptische zomer

De overstromingen die in de zomer van 2021 België en 
de buurlanden (Nederland en Duitsland) getroffen 
hebben, behoren tot de rampzaligste meteorologische 
episoden van het afgelopen decennium, zowel wat de 
menselijke als de economische kost betreft. 

De infrastructuur in Brussel heeft een belangrijke rol 
gespeeld bij het beschermen van de inwoners tegen de 
gevolgen van het wassende water. In juli en augustus 
van 2021 hebben de vijf Hydria-stormbekkens maar 
liefst 245 693 m3 water opgeslagen en dat is zo’n 20 % 

meer dan de totale gecumuleerde hoeveelheid die voor 
het hele jaar 2020 geregistreerd werd. Op 15 juli liep 
het stormbekken van Vorst voor de eerste keer 100 % 
vol sinds de bouw ervan. En op 21 augustus bereikte 
dat van de Watermaelbeek in amper drie kwartier 90 % 
van zijn vulcapaciteit (40.000 m3)!

In juli en augustus van 2021 hebben de vijf grote stormbekkens 
van Hydria evenveel water moeten opvangen als tijdens het 
hele jaar 2020. Omdat ze perfect gewerkt hebben, is Brussel 
gespaard gebleven van ernstige overstromingen die de andere 
regio’s van het land wel zwaar getroffen hebben.

“De toewijding van onze teams 
en de ondernomen modernise-
ringswerken hebben ertoe 
geleid dat de stormbekkens 
tijdens de zomer van 2021 
probleemloos hun functie 
hebben vervuld.”

Sandrine Moulin, Exploitatie en Asset 
Management binnen de Directie Netwerken

Sandrine 

Moulin

De stormbekkens hebben  
de hevige regen in de zomer  
van 2021 goed doorstaan

Renovatie van  
het stormbekken 
Watermaelbeek
De renovatiewerken aan de elektrische installa-
ties en de automatisering van het stormbekken 
van de vallei van de Watermaelbeek, in Oudergem, 
zijn eind 2021 begonnen. Ze zullen tegen eind 
2022 grotendeels afgerond zijn. De kosten van 
deze werken worden op 700.000 euro geschat.



Hydria Jaarverslag 2021 21

→ Inhoud

Kerncijfers voor 2021

Aantal keren 
gevuld

Totaalvolume 
opslag 

(in m³)

Maximaal 
vulvolume  

 (in m³)

Maximaal 
vulpercentage

(in %)

Belliard 3 5.076 2.312 15

Flagey 8 75.494 17.949 54

Vorst 57 110.156 18.374 102

Roodebeek 22 142.487 20.088 61

Watermaelbeek 21 98.714 35.778 89

Totaal 111 431.927 94.501

— Stormbekken van Vorst — Telemetrie bij het stormbekken van de Roodebeek
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Directie Netwerken

zet. Ze voeren het teveel aan water af naar de Zenne 
of naar het kanaal, waardoor wateroverlast in de pu-
blieke ruimte vermeden kan worden. Volgens een tel-
ling van Leefmilieu Brussel uit 2014 bevinden zich op 
het Brusselse net in totaal 108 overstorten: 4 van de 
ene waterloop in de andere, 23 van waterlopen naar de 
riolering, 36 tussen waterloop en riolering (in de ene of 
de andere richting) en 45 van de riolering naar een wa-
terloop. Van die 108 is ongeveer een kwart eigendom 
van Hydria. Het zijn vooral de twee laatste categorieën 
van overstorten die een bijzonder grote invloed heb-
ben op de kwaliteit van de waterlopen. 

Plaatsen van sensoren op de overstorten

In het kader van het kwantitatieve toezicht op het 
water op het Brusselse grondgebied, keek het meet-
netwerk van Flowbru tot nu toe op de frequentie en/of 
de volumes van een tiental overstorten naar de Zenne 
of het kanaal. Overstorten, waarbij afvalwater en he-
melwater vermengd raken, veroorzaakt immers aan-
zienlijke schade aan de fauna en flora in en rond die 
waterlopen, onder meer vanwege de daling van het ge-
halte opgeloste zuurstof dat nodig is om vissen en be-
paalde ongewervelden te laten ademen. Niet-gezuiverd 
afvalwater dat in de waterlopen overloopt kan ook een 

Net als ieder gemengd netwerk waarin afvalwater en 
hemelwater samen worden opgevangen, is ook het 
Brusselse rioleringsnet uitgerust met overstorten. Dat 
zijn een soort ‘veiligheids- of drukventielen’ die moe-
ten voorkomen dat zware regenval het net onder druk 

gezondheidsrisico inhouden voor de gebruik(st)ers 
ervan. Het in 2021 gestarte project ‘overstorten’ is 
erop gericht om die verschillende gebeurtenissen te 
detecteren en de vervuiling en hydraulische belasting 
in te schatten (frequentie, duur, volumes en/of kwali-
teit) van het bij de overstorten overgelopen water. 
Hydria plant daartoe tussen 2021 en halverwege 2023, 
in samenwerking met Vivaqua, Leefmilieu Brussel en 
de Haven van Brussel de plaatsing van sondes op zo’n 
80 locaties. Die sondes moeten een autonomie hebben 
van minstens een jaar en twee keer per dag de gere-
gistreerde gegevens doorsturen naar de FTP-server 
van Flowbru, dat ze op zijn website zal publiceren. Het 
inzamelen van die informatie is in het bijzonder van be-
lang in het kader van het toekomstige dynamisch be-
heer van de stormbekkens van Hydria, onder meer in 
de vallei van de Maelbeek. 

Voorafgaande stappen in de 
verwezenlijking van het project

Daartoe werd in februari 2021 een overheidsopdracht 
gelanceerd voor de levering van vier soorten van son-
des: voor het meten van het niveau, het debiet (niveau 
en snelheid), de frequentie en de impact van het over-
gelopen water op de kwaliteit van het milieu waarin het 

Vermits we steeds vaker te maken krijgen met extreme weers-
omstandigheden, onder meer gekenmerkt door hevige regenval, 
verhoogt het risico op overstorten. Om het fenomeen beter in 
kaart te brengen plant Hydria, in partnerschap met de andere 
wateractoren, het installeren van meetsonden in haar Brusselse 
overstorten.

“Overstorten in het natuurlijk 
milieu beperken, heeft een 
onmiddellijke positieve impact 
op de ecosystemen. Alle 
openbare wateractoren in  
het Brussels gewest zijn bij  
dit project betrokken.”

Boud Verbeiren, verantwoordelijke voor Flowbru 
binnen de Directie Netwerken

Boud 

Verbeiren

Flowbru: lancering van  
het project ‘overstorten’
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Uitbreiding van het 
netwerk voor 
kwaliteitsmonitoring 
van de waterlopen
Behalve het meten van de neerslag, de hoog-
te van de waterstanden en het debiet in de 
voornaamste collectoren voor afvalwater en 
in de stormbekkens maar ook dat van de op-
pervlaktewateren, staat Flowbru nog in voor 
de permanente monitoring van de kwaliteit 
van het Zennewater. In 2021 heeft Flowbru 
de vervanging voortgezet van de verouderde 
kwaliteitssondes en werd het aantal controle-
punten verder uitgebreid. Zo werd een vierde 
station (Veeartsen) aangelegd voor het meten 
van de waterkwaliteit van de Zenne. En in 
2022 komt er een vijfde station ter hoogte van 
het kanaal (Béco).

terecht kwam. De firma Elscolab uit Kruibeke heeft 
deze opdracht die over vier jaar loopt binnengehaald. 
Om de prioritaire overstorten te identificeren werden 
in 2021 ook tal van terreinbezoeken afgelegd: 41 in to-
taal, in de nabijheid van de Zenne, het kanaal, de 
Woluwe en de Linkebeek-Verrewinkelbeek, een zijarm 
van de Zenne. Op het overstort van de Molenbeek in 
Laken, eigendom van Vivaqua, werd bovendien een 
testinstallatie geplaatst die de snelheid en het niveau 
van de overlopen nagaat. Op basis van de eerste waar-
nemingen uit 2021 konden aanpassingen worden door-
gevoerd aan de oorspronkelijke installatie. De uitrusting 
van een meerderheid van de overstorten is gepland 
voor 2022, na het sluiten van de partnerschapover-
eenkomst met Vivaqua. Verscheidene teams van de 
Directie Netwerken werken in goede verstandhouding 
samen aan dit project.

Eind 2021 telde Flowbru 
in totaal 96 stations die 
verbonden waren met 
181 sondes.

16  stations meten  
de regenval

54  stations meten de 
waterstand en het 
debiet in de collectoren 
en stormbekkens 

22  stations meten de water-
stand en het debiet van 
de oppervlaktewateren

4  stations beoordelen  
de kwaliteit van het 
Zennewater

—  Installatie meetapparatuur overstorten door  
een technicus van het Team Stormbekkens 

—  Stand-alone installatie voor metingen op overstort: 
battery pack en loggers
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Human resources

In 2020 vond een uitgebreid tevredenheidsonderzoek 
plaats onder alle personeelsleden van Hydria. Dat werd 
in 2021 gevolgd door twee tussentijdse ‘barometers’. De 
resultaten van die bevragingen hebben als basis ge-
diend voor het uitwerken van een ‘Actieplan welzijn op 
het werk’, waarvan de grote lijnen in oktober 2021 aan 
het personeel werden voorgesteld.

Tien belangrijke werkpunten

Het ‘Actieplan welzijn op het werk’ omvat 10 grote doel-
stellingen voor de periode 2021-2022. Voor enkele 
daarvan zagen we vanaf het najaar van 2021 ook al 
de eerste concrete acties.

1.  Het interne communicatiebeleid vormgeven en 
verbeteren. 

2.  De externe zichtbaarheid van de onderneming 
verbeteren.

3.  Bijgewerkte functieomschrijvingen en competen-
tieprofielen aanreiken.

4.  Via individuele opvolgings- en evaluatiegesprekken 
de prestaties en persoonlijke ontwikkeling van elke 
medewerk(st)er volgen.

5.  Het nieuwe arbeidsreglement toepassen en instaan 
voor een regelmatige update ervan.

Tijdens het voorbije jaar werd prioriteit gegeven aan de uitwerking van een HR-visie  
met daaraan gekoppeld een concreet en realistisch actieplan en aan de ontwikkeling  
van een reeks van instrumenten voor de invoering van een mensgericht beleid. 

6.  Een (individueel en collectief) opleidingsplan opstel-
len voor de medewerk(st)ers.

7.  Een ontwikkelingsprogramma voor leidinggeven-
den invoeren.

8.  Aangepaste informatie en tips aanreiken aan nieuw- 
komers.

9.  Een veiligheidscultuur invoeren, met geschikte tools 
en procedures. 

10.  De interne samenwerking en teamspirit bevorderen.

Bij iedere interne communicatie over deze onderwerpen 
wordt in het vervolg een logo gebruikt met tien belang-
rijke dimensies voor welzijn op het werk. 

“Wie een stevig en stabiel huis 
wil bouwen heeft allereerst 
goede funderingen nodig.  
Bij het uitbouwen van een 
organisatie is dat niet anders.”

Danielle Van Landuyt, directrice HR, 
communicatie en ICT-ondersteuning

Danielle  

Van Landuyt

Eén doelstelling: het welbevinden 
van onze medewerk(st)ers

— Opening van RWZI Zuid
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De eerste concrete acties

Ondanks de beperkingen als gevolg van de COVID-19-
pandemie konden in 2021 al de eerste acties rond be-
paalde doelstellingen rond welzijn op het werk worden 
opgezet. Zo kunnen we de ontwikkeling van het Intranet 
vermelden, het van kracht worden van het nieuwe ar-
beidsreglement, het opstellen van de functiebeschrij-
vingen en het uitwerken van het nieuwe opleidingsplan.

De inspanningen opvoeren in 2022

Voor 2022 staan nieuwe acties gepland, onder meer de 
introductie van individuele gesprekken tussen de lei-
dinggevende en de medewerk(st)ers, de implementatie 
van het opleidingsplan, de opmaak en uitvoering van 
een jaaractieplan rond veiligheid of de uitwerking van 
een onthaaltraject voor nieuwkomers in de organisatie.

De nadruk zal ook liggen op de ontwikkeling van leider-
schapsvaardigheden en -cultuur, een domein waarvoor 
de medewerk(st)ers van Hydria in het kader van het 
tevredenheidsonderzoek en de barometers in 2020-
2021 duidelijke verwachtingen geformuleerd hadden.

Via de barometerbevraging van januari 2022 en vooral 
het grote tevredenheidsonderzoek gepland in september 
2022, zullen we de eerste impact kunnen meten van de 
al genomen maatregelen.

Een nieuwe manier van werken
De COVID-19-pandemie heeft in veel bedrijven gezorgd voor grondige verschuivingen in de arbeidsorga-
nisatie. Er is een hybride arbeidsregime ontstaan, waarbij personeelsleden nu eens van thuis uit, dan weer 
op kantoor werken. Hydria wou zijn medewerk(st)ers daarin ondersteunen en heeft een denkoefening 
opgezet rond telewerk, iets wat niet alleen relevant is voor het welbevinden van de medewerkers maar 
evengoed in het kader van rekrutering. In het najaar van 2021 kwamen we tot een akkoord met de vak-
bonden over een structureel beleid van telewerken dat ingang zal vinden vanaf april 2022. Daarbij werden 
de functies bepaald die in aanmerking komen voor telewerken alsook de bijbehorende modaliteiten.

Werkmiddelen
en -omgeving

Leiderschap

Interne
communicatie

Erkenning en
waardering

Loon en
voordelen

Preventie en 
veiligheid

Diversiteit
sfeer en

samenwerken

Jobinhoud

Opleiding en
ontwikkeling

Organisatie-
betrokkenheid

—  Bekijken van de real-time Flowbru  
data op het terrein
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Financieel 
verslag

2021 2020

VASTE ACTIVA 254.052.583 277.231.061

IMMATERIËLE VASTE ACTIVA 1.379 2.265

MATERIËLE VASTE ACTIVA 254.041.027 277.219.619

Terreinen en gebouwen 251.752.513 243.010.712

Installaties, machines en uitrusting 1.449.453 1.521.949

Meubilair en rollend materieel  188.510 262.381

Leasing en soortgelijke rechten 0 0

Overige materiële vaste activa 2.721 4.768

Activa in aanbouw en vooruitbetalingen 647.830 32.419.809

FINANCIËLE VASTE ACTIVA 10.177 9.177

VLOTTENDE ACTIVA 73.789.061 52.364.804

VOORRADEN EN BESTELLINGEN IN UITVOERING 338.770 273.894

VORDERINGEN OP TEN HOOGSTE ÉÉN JAAR 9.995.780 11.738.555

 Handelsvorderingen 4.878.307 7.313.563

 Overige vorderingen 5.117.473 4.424.992

GELDBELEGGINGEN 255 200

LIQUIDE MIDDELEN 35.428.382 17.800.955

OVERLOPENDE REKENINGEN 28.025.874 22.551.200

TOTAL VAN DE ACTIVA 327.841.644 329.595.865

Financieel verslag

ActivaBALANS NA  
WINSTVERDELING



Hydria Jaarverslag 2021 27

→ Inhoud

De financiële bronnen van Hydria

2021 2020

EIGEN VERMOGEN 177.754.682 187.440.392

KAPITAAL 182.194.633 182.194.633

Geplaatst kapitaal 182.194.633 182.194.633

WETTELIJKE RESERVE 262.287 262.288

OVERGEDRAGEN WINST (VERLIES) (+)/(-) -4.702.238 4.983.471

VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN 21.431 24.463

SCHULDEN 150.065.531 142.131.010

SCHULDEN OP MEER DAN ÉÉN JAAR 86.248.106 84.639.929

Financiële schulden  86.248.106 84.639.929

SCHULDEN OP TEN HOOGSTE ÉÉN JAAR 47.776.898 42.371.631

Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen 8.150.728 7.434.158

Handelsschulden 38.902.392 34.500.202

Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten 723.778 437.271

Overige schulden 0 0

OVERLOPENDE REKENINGEN  16.040.527 15.119.450

TOTAAL VAN DE PASSIVA 327.841.644 329.595.865

Om de waterkwaliteit te handhaven worden, in toepas-
sing van het principe "de vervuiler betaalt" (opgenomen 
in de ordonnantie van 20 oktober 2006), de drinkwater-
distributeur (VIVAQUA), de zelfproducenten en de 
gebruikers van het tweede circuit verplicht om ook in 
te staan voor het zuiveren van het afvalwater en dit 
in functie van de door hen gedistribueerde volumes 
(voor VIVAQUA), de door henzelf geproduceerde volu-
mes (voor zelfproducenten) of de geleverde volumes 
(voor gebruikers van het tweede circuit). Zij kunnen 

deze sanering zelf uitvoeren of toevertrouwen aan 
een derde partij.
VIVAQUA heeft voor de waterzuivering een contract 
gesloten met Hydria, waarbij VIVAQUA de diensten 
van HYDRIA inhuurt voor de sanering van het water 
dat wordt gedistribueerd en dat geloosd wordt in de 
openbare riolering door de zelfproducenten en de ge-
bruikers van het tweede circuit in het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest. Bovendien ontvangt HYDRIA 
afvalwater van het Vlaamse Gewest via het AQUAFIN-
netwerk van collectoren. AQUAFIN heeft daarom een 

overeenkomst gesloten met HYDRIA om haar de zui-
vering van een deel van haar afvalwater toe te ver-
trouwen.
Bijgevolg levert en factureert HYDRIA diensten aan 
VIVAQUA én AQUAFIN voor de zuivering van stede-
lijk afvalwater. Tenslotte ontvangt HYDRIA subsidies 
van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, waarmee zij 
een deel van de gedane investeringen en werking kan 
financieren.

BALANS NA  
WINSTVERDELING Passiva



Resultaten- 
rekening

2021 2020

BEDRIJFSOPBRENGSTEN 78.894.228 74.179.892

Omzet 43.037.110 41.721.345

Andere bedrijfsopbrengsten 35.851.776 32.447.668

Niet-recurrente bedrijfsopbrengsten 5.342 10.879

BEDRIJFSKOSTEN 85.943.921 70.420.093

Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen  46.817.816 45.082.457

 Aankopen 46.882.692 45.165.688

 Voorraad (+)/(-) -64.876 -83.231

Diensten en diverse goederen 5.349.198 6.124.662

Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen (+)/(-) 6.024.822 5.529.564

Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten,  
op immateriële en materiële activa 13.470.221 13.072.567

Waardeverminderingen op voorraden, op bestellingen in uitvoering  
en op handelsvorderingen (+)/(-) 0 -2.788

Voorzieningen voor risico's en kosten (+)/(-) -3.032 23.155

Andere bedrijfskosten 39.195 42.083

Niet-recurrente bedrijfskosten 14.245.701 548.393

BEDRIJFSWINST (BEDRIJFSVERLIES) (+)/(-) -7.049.693 3.759.799

Financiële opbrengsten   2.809 380

Recurrente financiële opbrengsten 209 3

Niet-recurrente financiële opbrengsten 2.600 377

Financiële kosten  2.310.710 2.451.002

Kosten van schulden  2.307.645 2.447.939

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

-54 40

Andere financiële kosten 3.119 3.023

WINST (VERLIES) VAN HET BOEKJAAR VOOR BELASTING (+)/(-) -9.357.594 1.309.177

Belastingen op het resultaat (+)/(-)  328.115 43.108

Belastingen 328.120 43.108

Regularisering van belastingen en terugneming van voorzieningen voor belastingen -5 0

WINST (VERLIES) VAN HET BOEKJAAR (+)/(-)  -9.685.709 1.266.069

OVERGEDRAGEN WINST (VERLIES) VAN HET VORIGE BOEKJAAR 4.983.471 3.780.705

TE BESTEMMEN WINST (VERLIES) -4.702.238 5.046.774
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2022 tot 2026 vastgesteld en een bedrag voorgesteld 
van 0,5757€/m³ (ongewijzigd ten opzichte van 2021).

c. Gefactureerd watervolume

Het in het kader van het saneringscontract met Vivaqua 
(vroeger Hydrobru) in 2021 gefactureerde watervolume 
bedraagt 51.431.447 m³. De overeenkomstige inkom-
sten bedragen 27.548.730,10€.

Dit beperkt bedrag wordt verklaard door het feit dat de 
facturatietool van Vivaqua eind 2021 op IT-problemen 
stuitte. Door deze problemen heeft Vivaqua voor het 
boekjaar 2021 slechts een bedrag van € 27.548.730,10 
aan eindgebruikers kunnen factureren. Dit effectief ge-
factureerd bedrag geeft niet het totale watervolume 
weer dat in 2021 het onderwerp was van regionale 
openbare sanering en dat Vivaqua zal opnemen in het 
totale gefactureerde bedrag voor het boekjaar 2022. Als 
gevolg van het bovenstaande heeft de BMWB-Hydria 
op vraag van Vivaqua een regularisatiekredietnota 
opgesteld voor een bedrag van 7.236.172,10 euro ex-
clusief btw.

Globaal genomen bedraagt het boekhoudkundig cijfer 
voor 2021 € 33,5 miljoen (vs. € 32,0 miljoen in 2020), 
d.w.z. een stijging van 4,7 % ten opzichte van 2020 in-
clusief het effect van de prijsverhoging van het water 
in 2021.

Voor de voorgaande jaren zag de situatie (facturatie) er 
als volgt uit:

— 2020: 60.421.925 m³
— 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.

De toepassing van de tariefmethodologieën van Brugel 
werd uitgesteld tot 2021, met als gevolg dat: 
— de eerste tariefvoorstellen gebaseerd op de ta-
riefmethodologie van Brugel konden worden ingediend 
en behandeld in de loop van het jaar 2021;
— de indexering van de tarieven BMWB-Hydria in 
2021 mogelijk is, rekening houdend met het feit dat elke 
aanvraag tot herziening van de bestaande tarieven in het 
jaar 2021 enkel betrekking kan hebben op de indexering 
waarvan de (vereenvoudigde) proceduremodaliteiten 
worden vastgesteld door Brugel in overleg met de 
wateroperatoren.

In dit kader is de saneringsprijs, die sinds 2014 niet 
meer werd geïndexeerd, in 2021 met 3,70 % gestegen. 
De standaardeenheidsprijs steeg van 0,5552 €/m³ in 
2014 naar 0,5757 €/m³ in 2021.

Na de benoeming van Brugel tot regulator van de wa-
tersector in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest werd 
de 1ste regulatoire periode vastgesteld op 5 jaar (na 
het uitstel van een jaar): van 2022 tot 2026.

Omdat de onderneming aan Brugel tegen 30 juni 2021 
een definitief tariefvoorstel moest overmaken om de 
watertarieven vast te stellen voor de periode 2022 tot 
2026 heeft de Raad van Bestuur tijdens haar vergade-
ring van juni de gewestelijke saneringsprijs voor de jaren 

1. Algemene opmerkingen

a.  Wijziging van de handelsnaam

De Brusselse Maatschappij voor Waterbeheer (afge-
kort “BMWB”) heeft haar handelsnaam gewijzigd en 
opereert sinds maart 2022 onder de naam Hydria. Deze 
naamsverandering werd officieel gemaakt door: 
— de wijziging van de ordonnantie van 20 oktober 
2006 tot vaststelling van een kader voor het waterbeleid;
— de goedkeuring van nieuwe statuten door de bui-
tengewone algemene vergadering van de aandeelhou-
ders van 25 maart 2022. Deze nieuwe statuten werden 
bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad 
van 30 maart 2022.

b.  Indexering van de saneringsprijs

Ter herinnering: de ordonnantie van 15 december 2017 
tot wijziging van diverse ordonnanties in het kader van de 
invoering van een onafhankelijk toezichthoudend orgaan 
voor de waterprijs gaf met name BRUGEL de opdracht 
om vanaf 1 januari 2019 een objectieve en transparante 
tariefmethodologie op te stellen na raadpleging van de 
wateroperatoren en om in de loop van het jaar 2020 de 
eerste tariefvoorstellen van deze operatoren goed te 
keuren. 

Zoals voorgeschreven door de artikelen 3:5 en 3:6 van het Wetboek van 
Vennootschappen en Verenigingen (WVV) hebben wij de eer verslag uit 
te brengen over de jaarrekeningen, over de situatie van de onderneming 
en over ons beheer in de loop van het maatschappelijk boekjaar 2021.

Beheersverslag
van de Raad van Bestuur aan de  
Algemene Vergadering van 20.06.2022
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d.  Concessiecontract van het waterzuive-
ringsstation Brussel-Noord 

De aangifte van schuldvordering, ontvangen op grond 
van de annuïteit 2021/2022 en gebruikt als basis voor het 
aanleggen van de provisie, bedroeg 45.134.360,32 € 
excl. btw.

De eindafrekening van het bedrag dat voor betaling voor 
de annuïteit 2021/2022 werd aanvaard, bedraagt 
45.134.360,32€ excl. btw. Een bedrag van 54.612.575,99€ 
incl. btw werd vereffend op 06 mei 2022.

Een deel van deze annuïteiten (15,7 %) werd aan 
Aquafin doorgefactureerd in toepassing van de BMWB/
Aquafin-overeenkomst van 21.12.2007 en het bijbeho-
rende addendum van 20.01.2016.

e.  Exploitatie van het waterzuiverings-
station Zuid en de stormbekkens

2021 is het zesde jaar waarin de BMWB-Hydria de 
installaties van het waterzuiveringsstation Zuid heeft 
geëxploiteerd van 1 januari tot 31 december. De exploi-
tatie is zonder noemenswaardige problemen verlopen. 
De exploitatie van de 5 stormbekkens, eigendom van de 
BMWB-Hydria, is tijdens het boekjaar zonder incidenten 
verlopen.

Het netwerk van collectoren ondervond in de loop van 
2021 geen noemenswaardige problemen en de werking 
werd niet onderbroken.

f.  Voornaamste werven in uitvoering  
in 2021

► De werf voor de modernisering van het waterzui-
veringsstation Zuid (die 4 verschillende fases heeft):

Wat voorafging:
— Fase A is in januari 2014 gestart. Over deze fase 
A (en over fase B; zie verder) werd in oktober 2016 een 
dading gesloten tussen de BMWB-Hydria en de aan-
nemer TV CVN (zie punt 8.3.). De werken van fase A 
(bouw en ingebruikname van een nieuwe lamellaire 
primaire bezinking) voor de modernisering van het 
station Zuid werden in 2018 voor het eerst afgeschreven, 

rekening houdend met een voorlopige oplevering op 
1 augustus 2016. De totale kostprijs van de werken 
bedraagt +/ -20,M€.
— De werken van fase B die in augustus 2016 wer-
den gestart, werden voltooid en op 30 juni 2019 werd 
een VVW (vaststelling van de voltooiing van de wer-
ken) opgesteld. Ze werden op die datum overgedragen 
aan klasse 22 en zullen worden afgeschreven volgens 
de toegepaste waarderingsregels voor de jaarrekening 
van 2019. De totale kostprijs van de werken bedraagt 
+/ -65,M€.

Oplevering in 2021: 
— De werken van fase C (behandeling van slib + uit-
gisting) werden gestart in januari 2019 en de bouwwer-
ken voor deze fase werden beëindigd in november 2020. 
De vergisters en de behandelingseenheid Anammox 
werden begin 2021 opgestart.
— Fase D (testfase) is geëindigd op 29 oktober 2021, 
datum van voorlopige oplevering van de overheidsop-
dracht met opmerkingen. Geraamde kostprijs van de 
werken voor de fasen C en D: +/- 28 M€.

► Inkokering van de Geleytsbeek en aanleg van de 
collector Oude Vijvers in Vorst:
de ontdubbeling van de collector in de Sint-Denijsstraat 
werd in september 2018 gestart na een aanbestedings-
procedure. Het aanbestedingsbedrag bedraagt KEUR 
6.599 excl. btw (opdracht toegewezen aan Jan De Nul).

Deze werken omvatten de overwelving van de Geleytsbeek 
(+/- 300 m), de ontdubbeling van de collector in de Sint-
Denijsstraat via de nieuwe overwelfde Geleytsbeek (+/- 
250 m) en de collecte van de Kalvariebeek (regenwater) 
over +/- 300 m.

De voorlopige oplevering vond plaats op 1 juni 2021. 
De finale kostprijs van het project bedroeg eind 2021 
KEUR 7.997 (incl. herziening – rekeningen 22 en 27). 
De stijging wordt hoofdzakelijk verklaard door bijko-
mende kosten vanwege Covid, de wijziging van de uit-
voeringsmethode en de vertraging in de werken van 
de concessiehouders.

Na de voorlopige oplevering werden de verwervings-
kosten van deze projecten die aanvankelijk in klasse 27 
waren opgenomen, heringedeeld naar klasse 22.

g.  Afboeking op de EIB-lijn en andere 
bankleningen

Op 30 april 2021 werd een bedrag van 10 M€ afgeboekt 
op de lening bij de Europese Investeringsbank met een 
looptijd van 20 jaar.

2.  Opmerkingen bij de jaarrekening 

Het boekjaar 2021 van de BMWB-Hydria sluit af met een 
verlies na belastingen van 9,7 M€. De omzet bedraagt 
43M€ en het balanstotaal 327,8 M€.

 Aan de actiefzijde
— De materiële vaste activa zijn van 277,2 M€ naar 
254 M€ gegaan, voornamelijk onder invloed van het 
einde van de RWZI-werken en de neerwaartse waar-
dering van verschillende activa (zie detailpunt in de 
toelichting op de resultatenrekening). 
— De bij dit verslag bijgevoegde waarderingsregels 
omvatten de specifieke methode die wordt gebruikt 
voor het bepalen van het bedrag van de afschrijvingen. 
— De handelsvorderingen “stricto sensu” bedragen 
3,5 M€.
— Het verworven deel van de saneringsbijdrage 
2021 dat is verschuldigd door Vivaqua (vroeger 
Hydrobru) maar die pas in 2022 kan worden gefactu-
reerd (contractuele clausule) is in de regularisatiere-
keningen van de activa opgenomen voor 19,5 M€. 
— Het voor 2020 verworven aandeel van Aquafin 
dat pas in 2021 kan worden gefactureerd, is in de ver-
worven inkomsten opgenomen voor 8,2 M€ (buiten het 
aandeel in de regeling van het Aquiris-geschil dat af-
zonderlijk wordt gefactureerd 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 
opgenomen in de regularisatierekeningen van het pas-
sief (14 M€), net zoals de lopende maar niet vervallen 
intresten van de kredieten bij de Commerzbank en bij 
de EIB (1 M€).

Beheersverslag
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4.  Belangrijke gebeurtenissen die in 2021 
plaatsvonden en na de afsluiting van 
het boekjaar 

4.1.  Betaling van de 16de exploitatie-
annuïteit van het concessiecontract 
van het station Noord

De 16de exploitatieannuïteit voor de exploitatieperiode 
van 03.03.2021 tot 02.03.2022 bedraagt 45.134.360,32€ 
excl. btw.

Een deel van deze annuïteit (15,7 %) werd doorgefac-
tureerd aan Aquafin, in toepassing van de BMWB/
Aquafin-overeenkomst van 21.12.2007 en het bijbeho-
rende addendum van 20.01.2016.

4.2.  Afrekening Vivaqua  
(vroeger Hydrobru)

De jaarlijkse regularisatiefactuur – volgens de artikelen 
10 en 11 van het contract – voor het jaar 2021 bedraagt 
7,2 M€ in het voordeel van Vivaqua. Het bedrag van de 
aanpassing dat aan de meteropneming is gekoppeld, 
bedraagt 5,7 M€ in het nadeel van Vivaqua.

4.3.  Afboeking op de EIB-lijn en andere 
bankleningen

Op 30 april 2021 werd een bedrag van 10 M€ afgeboekt 
op de lening bij de Europese Investeringsbank met een 
looptijd van 20 jaar.

4.4. Gevolgen van Covid-19 in 2021

Op het vlak van inkomsten blijft Vivaqua de gebruikers 
voor rekening van de BMWB-Hydria factureren voor de 
gewestelijke sanering. De evolutie van de verbruikte 
volumes na de lockdown en de daling van de econo-
mische activiteit was bijzonder moeilijk te voorspellen.

Op het vlak van lasten had Covid in 2021 geen recht-
streekse gevolgen voor de werken voor de heraanleg 
van het waterzuiveringsstation Zuid.

De andere werken van de BMWB-Hydria werden 
voortgezet met naleving van de afstandsregels en de 

 Resultatenrekening
— De bruto exploitatiemarge stijgt (26.7 M€ tegen-
over 23 M€ in 2020) en wordt vooral verklaard door de 
de indexering van het sanitatietarief en de totale uitbe-
taling van de subsidie voor het jaar 2021 in tegenstelling 
tot 2020.
— In overeenstemming met artikel 6 §8 van de be-
heersovereenkomst 2018-2023 die werd gesloten tus-
sen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de BMWB 
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 tariefmethode zal de Regering de BMWB 
uitnodigen tot een terugbetaling van het deel van de 
subsidie dat zou leiden tot een belastingdruk. Het sub-
sidiedecreet 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…”. Gezien de ramingen 
van het resultaat voor het boekjaar 2021 werden er in 
2021 geen subsidies terugbetaald.
— Eind 2021 werd een opbrengst van KEUR 956 
(deze laatste was opgenomen in de rekeningen 70) ge-
registreerd als gevolg van de uitzonderlijke doorfactu-
ratie aan Aquafin in 2021 (hun akkoord werd eind maart 
2022 ontvangen) van de werken aan de Geleytsbeek en 
de topografische opmetingen van de collectoren die in 
2021 werden opgeleverd, dit volgens de percentages 
die waren vastgesteld in de overeenkomst BMWB/
Aquafin van 21.12.2007 (d.w.z.15,70 % van de kosten 
voor het subbekken Noord en 11,68 % van de kosten 
voor het subbekken Zuid).
— De lonen, de sociale lasten en de pensioenen ver-
tonen een lichte stijging en geven ten volle het effect 
weer van de in 2020 overeengekomen aanwervingen 
evenals de bijkomende aanwervingen voor het jaar 2021 
voor de exploitatie van de installaties en de versterking 
van de teams in het algemeen.
— Op 31/12/2021 werd een uitzonderlijke afschrij-
ving van 14.2 M€ geboekt op de activa die sinds de op-
richting van de vennootschap en tot 31/12/2021 deels 
werden gefinancierd door Aquafin.
— Het betreft een niet-recurrent element aangezien 
de tariefmethodologie van Brugel (die op 01/01/2022 in 

werking is getreden maar in 2021 werd vastgesteld) niet 
toelaat om de afschrijvingen van deze investeringen op 
te nemen in de beheersbare kosten en dus in de tarie-
ven, terwijl de opbrengst uit de facturatie Aquafin al in 
het verleden werd erkend.
— De opbrengsten die voor de toekomst werden be-
rekend in het kader van de tariefmethodologie zullen 
onvoldoende winst genereren om deze toekomstige 
verliezen op te vangen. Het was dus logisch om de hele 
kost te boeken bij de afsluiting van het boekjaar 2021.
— Er werd besloten om deze kost niet fiscaal af te 
trekken in het boekjaar 2021, maar om de fiscale aftrek 
van de uitzonderlijke afschrijving te spreiden over de re-
siduele afschrijvingsperiode van de betreffende goederen 
(2 tot 40 jaar). De komende 40 jaar zal de BMWB-Hydria 
ieder jaar dus een deel van de uitzonderlijke afschrijving 
die in 2021 werd vastgesteld fiscaal aftrekken.
— Het verlies na belastingen bedraagt eind 2021 
9,7 M€.

3.  Gebruik van financiële instrumenten

In 2014 ging de BMWB een lening aan van 100 M€ bij 
de Europese Investeringsbank (ondertekend in Brussel 
op 4 augustus 2014 en in Luxemburg op 8 september). 
De maatschappij vroeg een eerste opneming van deze 
kredietlijn, van 15 M€, aan in mei 2017; een tweede op-
neming ten bedrage van 15 M€ vond plaats in mei 
2018, een derde, van 17 M€, in mei 2019. Een vierde 
opneming van 15 M€ volgde in mei 2020 en een vijfde, 
van 10 M€, eind april 2021.

In de mate dat de beschikbaarheidsdatum van het kre-
diet 07 september 2022 was en met het oog op de ge-
plande investeringen, besloot de maatschappij om een 
vervroegd einde te stellen aan de kredietlijn van de IEB.

De verschuldigde bedragen op de lening van 80 M€ die in 
2007 werd aangegaan bij de Commerzbank (de voorma-
lige Eurohypo Europäische Hypothekenbank nv) werden 
in 2021 terugbetaald volgens het overeengekomen aflos-
singsplan. Het nog verschuldigde kapitaal bedroeg op 
31/12/2021 31,8M€.
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onderneming bleef regelmatig in contact met de aan-
nemers van deze werken. De vertraging bij de uitvoe-
ring van de werken bleef in 2021 zeer beperkt en de 
bijkomende lasten bleven laag.

De cashflow 2021 blijft onder controle.

4.5.  Voorlopige oplevering van de over-
heidsopdracht voor de modernisering 
van het waterzuiveringsstation 
Brussel-Zuid

De voorlopige oplevering van de werken werd met op-
merkingen toegekend op 29 oktober 2021 (zie punt 
8.3. hierna).

4.6  Voorlopige oplevering van de werken 
aan de Geleytsbeek

De voorlopige oplevering van de werken aan de 
Geleytsbeek vond plaats op 01 juni 2021. De totale 
kostprijs van de werken, eind 2021 goedgekeurd, be-
droeg KEUR 7.925 btw (voor de werken uitgevoerd 
door Jan De Nul - incl. indexering).

5.  Inlichtingen over de omstandigheden 
die de ontwikkeling van de maatschappij 
ernstig zouden kunnen beïnvloeden

 Geen.

6. Onderzoek en ontwikkeling

 Geen.

7.  Het bestaan van bijkantoren 

 Geen.

8.  Verantwoording van de toepassing 
van de continuïteitsregels  
(Art. 3:6, 6° CSA)

De continuïteitsregels zijn van toepassing. Dit boekjaar 
2021 vertoont een overgedragen verlies dat verklaard 
wordt door een uitzonderlijke afschrijving. Het gaat wel 
degelijk om een niet-terugkerend element, gekoppeld 
aan het feit dat de Brugel-prijsmethodologie (in werking 

getreden op 01/01/2022 maar stopgezet in 2021) niet 
toelaat om de afschrijvingen op door derden gefinan-
cierde investeringen in de tarieven op te nemen (zie 
punt 2. Opmerkingen bij de jaarrekening). Dit verlies 
belemmert op geen enkele manier de continuïteit van de 
onderneming gezien het bestaande eigen vermogen.

9.  Risico's en onzekerheden van  
de maatschappij

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

Vlaams Gewest en CRTS / Aquiris en BMWB-Hydria: 
— 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 afgesloten 
(de 800.000 euro schadevergoeding was ten laste 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, heeft de uitspraak uitgesteld 
tot na afloop van de strafrechtelijke procedure over het-
zelfde onderwerp. 
— Bij beschikking van 28 juni 2019 heeft de raad-
kamer van de Nederlandstalige rechtbank van eerste 
aanleg van Brussel beslist om Aquiris door te verwijzen 
naar de correctionele rechtbank, de eisen jegens het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest onontvankelijk te ver-
klaren en de BMWB-Hydria 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 wordt 
voortgezet. Zoals reeds gezegd werd de BMWB-Hydria 
in eerste aanleg echter buiten vervolging gesteld.

9.2.  Betreffende het concessiecontract  
van het station Noord

In die omstandigheden voldoen de prestaties van het 
station Noord perfect aan de verwachtingen en de 
waterzuivering wordt conform geacht.

Er lopen geen geschillen en er zijn geen noemenswaar-
dige problemen.

9.3. Risico's betreffende de werf voor  
de modernisering van het station Zuid

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

Ter herinnering, in juli 2013 heeft de BMWB-Hydria een 
openbare aanbesteding voor werken betreffende de 
modernisering van het zuiveringsstation Zuid gegund 
aan de Tijdelijke Vereniging CFE-Vinci-Nizet (TV CVN). 
De werf die in 10 verschillende fasen verloopt (op hun 
beurt gegroepeerd in 4 hoofdfases die gemakshalve 
fases A, B, C en D worden genoemd), is gestart in janu-
ari 2014 en had 1.220 kalenderdagen moeten duren. De 
voltooiing was dus oorspronkelijk voorzien voor midden 
2017.

Op dit ogenblik is de toestand als volgt (de onderstaan-
de bedragen omvatten alle kosten voor de opvolging 
van de werken):

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 bevestigen 
de binnengekomen pollutieladingen de afmetingen van 
de werken. 
— Kostprijs fase A: +/-20 M€.

Fase B
— Fase B van de werken (bouw van anoxische tanks, 
beluchtingstanks en membraanfiltering) ging van start 
in augustus 2016.
De ingebruikname van fase B werd in februari 2019 vol-
tooid met een meetcampagne waarmee de zuiverings-
prestaties van de fabriek konden worden gevalideerd.
— De exploitatie van de biologie en de membraankla-
ring na de ingebruikname zorgt voor volledige tevreden-
heid. De gemiddelde ladingen zijn relatief laag, zodat er 
nog extra verwerkingscapaciteit is voor de toekomst.
— Kostprijs fase B: +/- 65 M€. 
— Zoals verwacht met dit type technologie zijn de 
prestaties op het vlak van waterzuivering uitstekend. 

Beheersverslag
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Fasen C en D
— Fase C met betrekking tot de slibketen (behan-
deling van slib + uitgisting) ging in januari 2019 van 
start met de eerste werken voor de afbraakvan de 
bestaande bouwwerken (bezinktanks en oude biolo-
gische bassins). De bouwwerken voor deze fase wer-
den in november 2020 beëindigd. De vergisters en de 
behandelingseenheid Anammox werden begin 2021 
opgestart.
— Na de fasen C en D (de testcampagne) kon op 29 
oktober 2020 de voorlopige oplevering van de werken 
worden toegekend met opmerkingen. 
— Kostprijs van de fasen C en D: +/- 28 M€. 
— De opmerkingen hebben vooral betrekking op:
 —   de H2S-problematiek die een invloed heeft op 

de bouwwerken van fase A; 
 —   de schuimvorming in de vergisters.

Totale kostprijs van de werken
Het finale bedrag van de opdracht bedraagt 108 M€ excl. 
herziening en btw. Het totale bedrag van de werken met 
herziening, opvolging en studies bedraagt 113 M€ excl. 
btw.

9.3.2. Lopende rechtszaken
De maatschappij heeft aannemer CVN, studiebureau 
Exlime en de verzekeringsmaatschappij in oktober 2021 
voor de rechtbank gedaagd om een gerechtelijke exper-
tise te verkrijgen in het kader van de H2S-problematiek. 
Op de datum van dit verslag heeft de rechtbank nog 
geen college van experts aangeduid.

De BMWB-Hydria vraagt dat de expert de opdracht 
krijgt om:
— kennis te nemen van de dossiers van de partijen 
en hun toelichtingen te horen;
— zich naar de plaats van uitvoering van de werken 
te begeven en daar de nodige technische vaststellingen 
te doen; in het bijzonder, in de mate van het mogelijke 
op basis van de al bestaande verslagen,een volledige 
stand van zaken op te maken van de problemen, gebre-
ken en schade aan de bouwwerken en uitrustingen, 
afgaande op de grieven van de partijen; 
— te controleren of de gepresteerde diensten en 
werken overeenstemmen met de aanbestedingsdocu-
menten van respectievelijk de overheidsopdrachten van 
diensten en werken;

— in de mate van het mogelijke op basis van de al be-
staande analyses en cijfergegevens, de constateerbare 
chemische en biologische verschijnselen te beschrijven 
en te kwantificeren (vooral voor H2S) en de omvang 
ervan te evalueren in het licht van de toepasbare normen, 
de eisen van het contract en de regels van het vak;
— ten aanzien van de grieven van de partijen en de 
vastgestelde problemen, gebreken en schade te zeggen 
of, en in welke mate, de bouwwerken werden ontworpen, 
uitgevoerd, opgestart en geëxploiteerd overeenkomstig 
het contract, de toepasbare normen en de regels van het 
vak;
— te zeggen of, en in welke mate, de vastgestelde 
problemen, gebreken en schade het gevolg zijn van 
een fout in het ontwerp, de uitvoering, de controle van 
de uitvoering, de exploitatie, de ingebruikname of elke 
andere fout die zou worden vastgesteld; 
— de oorza(a)k(en) of oorsprong van de vastgestelde 
problemen, gebreken en schade te bepalen en te zeggen 
aan wie of waaraan ze kunnen worden toegeschreven 
(met precisering, in geval van meerdere oorzaken, van 
het percentage dat voor elk van hen moet worden 
toegeschreven);

— de reparatie- en verbeteringswerken te valideren 
en/of te bepalen die moeten worden uitgevoerd om te 
verhelpen aan de gebreken, fouten en gebrekkige 
uitvoering.

De BMWB-Hydria vraagt om bij de expertise tevens de 
aansprakelijkheid van het studiebureau te bepalen bij 
de bestelling van bijkomende werken tijdens de uit-
voering van de opdracht en in het bijzonder:
— de oorzaak of oorsprong van de wijzigingen en 
supplementen te bepalen;
— te zeggen of, en in welke mate, de wijzigingen 
of supplementen noodzakelijk of nuttig waren voor 
de bouw en/of de werking van de bouwwerken, of 
noodzakelijk of nuttig waren om de doelstellingen en 
zuiveringsprestaties te bereiken die waren bepaald in 
de aanbestedingsdocumenten van respectievelijk de 
overheidsopdrachten van diensten en werken;
— alle gevolgen van de wijzigingen en supplemen-
ten voor de BMWB-Hydria te evalueren, met name op 
het vlak van uitvoeringstermijnen, kosten en meerkos-
ten, in voorkomend geval met onderscheid tussen de 

verschillende posten of elementen die volgens TV 
EXLIME al dan niet deel zouden uitmaken van de ver-
goedbare schade voor de BMWB-Hydria.

Op de datum van dit verslag heeft de rechtbank zich 
nog niet uitgesproken over de omvang en het voorwerp 
van de expertiseopdracht. 
 
9.4. Covid en conflict in Oekraïne

We constateren een stijging van de prijzen bij sommige 
leveranciers. De impact hiervan is momenteel moeilijk 
te meten omdat we in bepaalde gevallen gebonden zijn 
aan overheidsopdrachten zonder eventuele prijsindexe-
ring maar voor een beperkte periode. Het is echter be-
langrijk alert te blijven op de evolutie van de inflatie en 
de impact ervan, in het bijzonder op de investeringen.

10. Bestemmingen en opnemingen

Over te dragen verlies: 9.685.708,89 €.
De algemene vergadering van de aandeelhouders van 
20/06/2022 zal moeten beslissen over de bestemming 
van het resultaat.

11. Conclusies

Tot besluit stellen wij voor:
— Kennis te nemen van het verslag van de commis-
saris over het maatschappelijk boekjaar 2021;
— De voorgestelde bestemming van het resultaat te 
aanvaarden;
— De jaarrekening goed te keuren;
— Ons kwijting te verlenen voor het mandaat uit-
geoefend tijdens het afgelopen boekjaar;
— Kwijting te verlenen aan de commissaris.

— La Senne
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