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1 Inleiding
KPMG werd door AquaFlanders gevraagd om een benchmark uit te voeren voor de volgende twee
geselecteerde processen/thema’s binnen de drinkwatersector:
-

Het proces voor nieuwe aftakkingen;

-

Het proces van asset management;

In een voorgaande procesbenchmark werden reeds volgende drie geselecteerde processen/thema’s
behandeld binnen de drinkwatersector:
-

Het proces van debiteurenbeheer;

-

De analyse en opvolging van niet in rekening gebracht water;

-

De klachtenbehandelingsprocedure.

Op basis van de ervaring van de dienstverlener, de resultaten van eerder uitgevoerde onderzoeken en
beschikbare gegevens uit de internationale literatuur, werd gevraagd om deze processen binnen de
drinkwaterbedrijven van nabij te analyseren en te vergelijken aan de hand van een procesbenchmark. Op
basis van deze analyses worden vervolgens aanbevelingen geformuleerd om de betreffende processen te
optimaliseren en te verbeteren.
Om deze procesvergelijking mogelijk te maken, werd er geopteerd voor de combinatie van een kwantitatieve
procesanalyse, waarbij de focus wordt gelegd op kwantitatieve procesindicatoren, met een eerder
kwalitatieve procesanalyse, waarbij de maturiteit van de processen eerder kwalitatief zal worden beoordeeld.
Verderop in dit rapport komen we hier uitgebreider op terug. De geselecteerde processen worden dus zowel
aan een kwantitatieve analyse onderworpen, als aan een meer kwalitatieve benchmark om de maturiteit van
de processen te beoordelen. Dit wordt gerealiseerd aan de hand van een referentieproces dat voor de
Vlaamse drinkwatersector werd opgesteld.
De opdracht werd uitgevoerd met de werkgroep ‘Benchmark’ van AquaFlanders, waarin elke Vlaamse
drinkwatermaatschappij vertegenwoordigd wordt door een afgevaardigde, die beschikt over voldoende
kennis en expertisen rond de processen ‘Nieuwe aftakkingen’ en ‘Asset Management’. Ook de
WaterRegulator was in de werkgroep ‘Benchmark’ vertegenwoordigd.
De finale eindrapporten van enerzijds het proces ‘Nieuwe aftakkingen’ en anderzijds het proces ‘Asset
Management’ werden reeds afgelopen jaar opgeleverd. Deze rapporten zijn in beide gevallen tot stand
gekomen na het doorlopen van de vier verschillende fases die voor elk geselecteerd proces werden
gedefinieerd. Deze fases betreffen de studiefase, de registratiefase en de rapporteringfase. Voor een
uitvoerige beschrijving van de verschillende fases wordt verwezen naar de desbetreffende eindrapporten.
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Aangezien het finale eindrapport van zowel het proces ‘Nieuwe aftakkingen’ als het proces ‘Asset
Management’ de eerste maal was dat de Vlaamse waterbedrijven de geselecteerde prestatie-indicatoren
voor het proces ‘Nieuwe aftakkingen’ berekenden, konden een aantal ‘Key’ indicatoren niet voor alle
drinkwaterbedrijven (volledig) berekend worden. Voor het aanleveren van deze gegevens door de
drinkwaterbedrijven, dienden bv. in bepaalde gevallen aanpassingen te gebeuren aan de ICT-onderbouw.
Indien dergelijke aanpassingen niet meer haalbaar waren, dienden de drinkwaterbedrijven te bekijken of voor
de huidige benchmark manuele berekeningen mogelijk waren. In bepaalde gevallen boden manuele
berekeningen ook geen oplossing, waardoor een aantal gegevens van enkele bedrijven niet werden
aangeleverd voor deze benchmark. Voorwaarde is echter wel dat de drinkwaterbedrijven deze
onvolledigheden moeten wegwerken wanneer de benchmark opnieuw in de schoot van AquaFlanders zal
worden uitgevoerd.
De verschillende prestatie-indicatoren werden opgesteld op basis van het door de werkgroep ‘Benchmark’
uitgetekende referentieproces voor beide processen. Wat de tijdsdimensie betreft, werden in het finale
eindrapport gegevens verzameld over een periode van een volledig jaar, om zo periodieke schommelingen,
seizoen effecten, etc. zoveel mogelijk uit te vlakken. Meer specifiek werden aldus gegevens verzameld over
de periode vanaf 01/01/2017 tot en met 31/12/2017 en vanaf 01/01/2016 tot en met 31/12/2016 voor
respectievelijk het proces ‘Nieuwe aftakkingen’ en het proces ‘Asset Management’.
Ondertussen zijn er enkele jaren verstreken en betrof het de wens van zowel de drinkwatermaatschappijen
als AquaFlanders om de gedefinieerde prestatie-indicatoren voor zowel het proces ‘Nieuwe aftakkingen’
als het proces ‘Asset Management’ te herberekenen op basis van geregistreerde data voor de periode van
01/01/2018 tot en met 31/12/2018. Deze resultaten vormen bijgevolg onderwerp van dit addendum,
waarbij de bekomen resultaten een eerste basis kunnen vormen voor de drinkwatersector om een
vergelijkende analyse door te voeren tussen twee verschillende periodes voor beide processen.
Het voorliggende addendum beperkt zich echter tot het beschrijven van de bevindingen met betrekking tot
de prestatie-indicatoren voor het jaar 2018. Er werden voor dit addendum geen bijkomende interviews
afgenomen, wat impliceert dat de resultaten met betrekking tot het maturiteitsmodel niet werden gewijzigd
en aldus nog steeds deze betreffen voor de periode vanaf 01/01/2017 tot en met 31/12/2017 en vanaf
01/01/2016 tot en met 31/12/2016 voor respectievelijk het proces ‘Nieuwe aftakkingen’ en het proces
‘Asset Management’.
Voor een algemene beschrijving van de verschillende werkzaamheden die in samenwerking met de
werkgroep ‘Benchmark’ werden uitgevoerd voor het proces ‘Nieuwe aftakkingen’ en het proces ‘Asset
Management’, gevolgd door een uitgebreide presentatie van de conclusies en aanbevelingen van de
bekomen resultaten wordt verwezen naar het finale eindrapport van beide processen.
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2 Prestatie-indicatoren
Met de prestatie-indicatoren beogen we de processen ‘Nieuwe aftakkingen’ en ‘Asset Management’ op een
kwantitatieve wijze te kunnen benchmarken. De indicatoren werden gedefinieerd om de prestaties van de
verschillende drinkwaterbedrijven te kunnen beoordelen en vergelijken om vervolgens aandachtspunten
ter verbetering van het proces te identificeren. Deze kwantitatieve analyse dient complementair beschouwd
te worden aan het maturiteitsmodel.
Voor elk van de gedefinieerde prestatie-indicatoren werd nagegaan of ze al dan niet relevant waren aan de
hand van drie verschillende niveaus, zijnde high, medium en low. Uitsluitend werden de ‘high’ en ‘medium’
prestatie-indicatoren zowel in het eindrapport, als het voorliggende addendum opgenomen en besproken.
De ‘high’ prestatie-indicatoren zijn de indicatoren die als ‘zeer relevant’ werden beschouwd en werden
bijgevolg in het finale rapport opgenomen. De ‘medium’ indicatoren zijn prestatie-indicatoren die door de
drinkwatermaatschappijen nuttig worden bevonden, maar waarvoor het niet altijd mogelijk is om
daadwerkelijk data aan te leveren. Deze komen in aanmerking om in de toekomst te worden opgenomen in
de benchmark.
Naar analogie met het eindrapport, wordt voor elk van de weerhouden prestatie-indicatoren een korte
beschrijving gegeven met betrekking tot de definitie van de desbetreffende prestatie-indicatoren, gevolgd
door een grafische weergave van de resultaten. Hierbij worden verschillende grafieken weergegeven:
-

Geaggregeerde grafieken, waarbij per prestatie-indicator een gemiddelde, minimum en maximum
waarde wordt weergegeven. Hierdoor wordt een eerste inzicht verkregen in het resultaat van de
Vlaamse drinkwatersector met betrekking tot de desbetreffende prestatie-indicator;

-

Gedetailleerde grafieken, waarbij alle individuele resultaten van de bedrijven, tegen elkaar worden
afgezet.

De verschillende prestatie-indicatoren werden opgesteld op basis van verschillende informatiebronnen. In
eerste instantie werden de reeds verzamelde indicatoren uit de bestaande rapportering aan VMM
geraadpleegd. In samenwerking met de benchmark werkgroep werd deze lijst verder aangevuld. Op die
manier werden verschillende prestatie-indicatoren weerhouden, waarbij bepaalde prestatie-indicatoren
eerder peilen naar aantallen, terwijl andere prestatie-indicatoren eerder gericht zijn op doorlooptijden,
kost/opbrengst en effectiviteit, welke een dieper inzicht geven in de efficiëntie van het proces ‘Nieuwe
aftakkingen’ en ‘Asset Management’. Naast de reeds bestaande rapportering, vormde het uitgetekende
referentieproces voor beide processen tevens de basis voor het formuleren van indicatoren. Hierbij werden
zowel indicatoren gedefinieerd over het gehele proces, als over bepaalde secties van het proces. Ook de
literatuur1 werd geraadpleegd voor het formuleren van indicatoren.

1Performance

Indicators for Water Supply Services. IWA (2016)
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In wat volgt worden de bekomen resultaten met betrekking tot het enerzijds het proces ‘Nieuwe aftakkingen’
en anderzijds het proces ‘Asset Management’ weergegeven. In de beschrijving van deze resultaten zullen
steeds de bekomen berekeningen voor het jaar 2018 worden vergeleken met het referentiejaar 2017 en
2016 voor respectievelijk de processen ‘Nieuwe aftakkingen’ en ‘Asset Management’. De gemiddelde
waarden, weergegeven op de grafieken, verwijzen steeds naar het gewogen gemiddelde voor het jaar 2018.

2.1 Nieuwe aftakkingen
Alvorens dieper in te gaan op de bekomen resultaten, wordt voor het proces ‘Nieuwe aftakkingen’, naar
analogie met het finale eindrapport, een overzicht weergegeven van de weerhouden prestatie-indicatoren.
Finaal werden voor het proces ‘Nieuwe aftakkingen’ 12 prestatie-indicatoren gedefinieerd en vervolgens
verdeeld over vier verschillende domeinen (volume, doorlooptijd, kost/opbrengst en kwalitatieve indicatoren).
Onderstaand wordt het overzicht van deze 12 prestatie-indicatoren weergegeven met indicatie of het een
‘high’ (H), dan wel ‘medium’ (M) indicator betreft:
Volume
-

% Nieuwe aftakkingen (H);

-

Gemiddeld aantal nieuwe aftakkingen met X-aantal spruitstukken/takken (X = 1 (gr. 1), 2 t.e.m. 4 (gr.
2), 5 t.e.m. 8 (gr. 3) of meer dan 8 (gr. 4)) (H);

-

% Nieuwe aftakkingen per diametercategorie (H);

-

Aandeel gebruikte kanalen voor initiële aanvraag nieuwe aftakking (M).

Doorlooptijd
-

Doorlooptijd vervollediging aanvraag (H);

-

Doorlooptijd opmaak offerte (H);

-

Doorlooptijd uitvoering werken (H);

-

Doorlooptijd tot definitief wegherstel (M).

Performance indicators for small- and medium-sized water supply systems: a review. NRC Research Press
(2014)
Asset Management Maturity Scale and Guidance. The Institute of Asset Management (2015)
Guidelines for the management of assets of water supply and wastewater systems – Part 2: Drinking
waterworks including treatment, pumping and storage (also in the networks). ISO International Standard
(2016)
Establishing the level of progress in utility asset management survey results. American Water Works
Association (2015)
Prestatie-indicatoren en stuurparameters voor het distributienet. BTO rapport (2015)
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Kost/Opbrengst
-

Factuurbedrag van een standaard aftakking (H).

Kwalitatieve indicatoren
-

Noodzakelijke documenten voor aanvraag (H);

-

Gehanteerde aanpak offerte/factuur (forfaitair versus gedetailleerde kostprijs per type aftakking) (H);

-

Door drinkwatermaatschappij opgestelde en verstuurde documenten na uitvoering werken nieuwe
aftakking (H).

Volume-indicatoren trachten een inschatting te maken van de omvang van de deelnemende
drinkwaterbedrijven. Deze indicatoren zijn niet zozeer sturend, dan wel om het kader en de context per
drinkwaterbedrijf te kunnen schetsen. Om ook een kwalitatieve invulling te geven aan bovenstaande
volume-indicatoren werd tevens gepeild naar het aantal gebruikte aanvraagkanalen, door de klant, om een
nieuwe aftakking uit te voeren.
De indicatoren met betrekking tot doorlooptijd peilen naar de volledige doorlooptijd vanaf de ontvangst
van een aanvraag voor een nieuwe aftakking tot en met het beëindigen van de werken aan een nieuwe
aftakking. Tussen deze twee tijdstippen, werden nog enkele belangrijke milestones (vervolledigen
aanvraag, opmaak offerte, uitvoeren werken en definitief wegherstel) gedefinieerd. Om de indicatoren
met betrekking tot doorlooptijd te rapporteren werd gebruik gemaakt van de mediaan. Een beperkt aantal
langdurige dossiers kunnen ervoor zorgen dat de andere data sterk wordt beïnvloed wanneer gebruik
gemaakt wordt van een gemiddelde. In tegenstelling tot de volume-indicatoren, zijn de indicatoren met
betrekking tot doorlooptijd wel indicatoren waarop de drinkwatermaatschappijen kunnen sturen.
Het definiëren van prestatie-indicatoren met betrekking tot kosten/opbrengsten is voor het proces
‘Nieuwe aftakkingen’ niet eenduidig vast te leggen. Belangrijkste reden hiervoor is dat de gehanteerde
politiek en daaruit volgende kostenstructuur voor de individuele drinkwatermaatschappijen zeer
verschillend is (bv. eigen werken versus aannemers, verdeelsleutels indirecte kosten, al dan niet eigen
materialen …). Binnen deze benchmark werd er niet tot een consensus gekomen door de werkgroep
betreffende het definiëren van indicatoren met betrekking tot kosten. Er werd aldus besloten om geen
indicatoren met betrekking tot kosten op te nemen. Er werd echter wel een indicator weerhouden om
de opbrengsten (factuurbedrag) te vergelijken.
De kwalitatieve indicatoren omvatten een aantal indicatoren die niet werden berekend, dan wel een
oplijsting van een aantal kwalitatieve elementen bevatten. Het doel van deze kwalitatieve indicatoren is
het in kaart brengen van de kwalitatieve dienstverlening die verbonden is aan een nieuwe aftakking. Zo geven
deze indicatoren een kwalitatieve beschrijving van ondermeer welke documenten noodzakelijk zijn om een
offerte te kunnen opmaken, alsook van welke documenten door de drinkwaterbedrijven, na uitvoering
werken, aan de klant worden bezorgd.
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% Nieuwe aftakkingen
De prestatie-indicator ‘% Nieuwe aftakkingen’ tracht na te gaan welk percentage aan nieuwe aftakkingen
door een drinkwatermaatschappij werd geplaatst, relatief ten opzichte van het gecumuleerd totaal aantal in
dienst zijnde aftakkingen, gedurende één jaar. Het plaatsen van een nieuw aftakking is afgerond zodra de
eerste watermeter werd geplaatst.

Figuur 1 – NA: % Nieuwe aftakkingen op niveau van de drinkwatersector

In 2017 legde de Vlaamse drinkwatersector gemiddeld 0,77% nieuwe aftakkingen aan ten opzichte van
het totaal aantal in dienst zijnde aftakkingen, gedurende één jaar. In 2018 betreft dit gewogen gemiddelde
voor de Vlaamse drinkwatersector 0,86%. Deze stijging is evenzeer waarneembaar in de individuele
resultaten van de verschillende drinkwatermaatschappijen.
Het aanleggen van nieuwe aftakkingen is een activiteit die de drinkwatersector niet zelf in handen heeft, daar
de vraag naar een nieuwe aftakkingen gedreven wordt door de klant. Het is bijgevolg niet onlogisch dat
het minimum en maximum uit elkaar liggen ten opzichte van het gemiddelde. In deze benchmark werden de
vervangingen van bestaande aftakkingen immers niet in rekening gebracht.

Gemiddeld aantal nieuwe aftakkingen met X-aantal spruitstukken/takken
Gegeven het aantal nieuwe aftakkingen geplaatst gedurende één jaar, tracht deze KPI na te gaan hoeveel
nieuwe aftakkingen er werden geplaatst met X-aantal spruitstukken/takken. Aangezien er mogelijks een
behoorlijke tijd kan zitten tussen de installatie van de nieuwe aftakking en de plaatsing van watermeters,
werd het gebruik van aantal spruitstukken/takken voorgesteld. Dit aantal is namelijk bekend op het moment
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dat een nieuwe aftakking geïnstalleerd werd. Afhankelijk van administratief of technisch niveau, spreekt men
over spruitstukken, dan wel takken. Hierbij werd de parameter X opgesplitst in vier verschillende groepen
als volgt:
-

1 spruitstuk/tak (Groep 1);

-

2 tot en met 4 spruitstukken/takken (Groep 2);

-

5 tot en met 8 spruitstukken/takken (Groep 3);

-

Meer dan 8 spruitstukken/takken (Groep 4).

Figuur 2 – NA: Gemiddeld aantal nieuwe aftakkingen met 1 spruitstuk/tak op niveau van de individuele
drinkwatermaatschappijen
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Figuur 3 – NA: Gemiddeld aantal nieuwe aftakkingen met 2 t.e.m. 4 spruitstukken/takken op niveau van de
individuele drinkwatermaatschappijen

Figuur 4 – NA: Gemiddeld aantal nieuwe aftakkingen met 5 t.e.m. 8 spruitstukken/takken op niveau van de
individuele drinkwatermaatschappijen
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Figuur 5 – NA: Gemiddeld aantal nieuwe aftakkingen met meer dan 8 spruitstukken/takken op niveau van de
individuele drinkwatermaatschappijen

Op basis van bovenstaande grafieken kan worden besloten dat het plaatsen van een nieuwe aftakking in
de meeste gevallen gebeurt met 1 spruitstuk/tak, wat tevens afhankelijk is van de klantvraag. Ten opzichte
van het totaal aantal nieuw geplaatste aftakkingen in één jaar, op niveau van de drinkwatersector, werden in
2017 gemiddeld 81,07% nieuwe aftakkingen geplaatst met 1 spruitstuk/tak. Bovendien lag het minimum
en maximum zeer dicht bij het gemiddelde, waardoor de spreiding zeer beperkt is. Het gewogen
gemiddelde van het aantal nieuwe aftakkingen met 1 spruitstuk/tak betreft in 2018 84,54%.
Het feit dat de meeste nieuwe aftakkingen worden geplaatst met 1 spruitstuk/tak is ook duidelijk zichtbaar
wanneer figuur 2 met figuur 3, 4 en 5 wordt vergeleken. De gewogen gemiddeldes van het aantal nieuwe
aftakkingen met meer dan 1 spruitstuk/tak (groep 2, 3 en 4) zijn ten opzichte van het referentiejaar
2017 afgenomen in 2018 en bedragen respectievelijk 5,01%, 3,51% en 3,02%.
Voor De Watergroep en water-link werden geen data aangeleverd met betrekking tot groep 2, 3 en 4 daar
het onmogelijk was de juiste gegevens uit het systeem te halen. Zij beschikken momenteel niet over een
opsplitsing van aftakkingen naar aantal spruitstukken/takken.

% Nieuwe aftakkingen per diametercategorie
Naast een opdeling van het aantal nieuwe aftakkingen volgens het aantal spruitstukken/takken, werd ook
een opdeling gemaakt per diametercategorie, waarbij de diameter niet verwijst naar de diameter van de
watermeter, dan wel naar deze van de aftakking zelf. Deze prestatie-indicator gaat aldus na hoeveel nieuwe
aftakkingen er werden geplaatst per diametercategorie, waarbij volgende opsplitsing werd gemaakt:
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-

… ≤ Ø40 (Categorie 1);

-

Ø40 < … ≤ Ø63 (Categorie 2);

-

Ø63 < … (Categorie 3).

Figuur 6 – NA: % Nieuwe aftakkingen van diametercategorie 1 op niveau van de individuele
drinkwatermaatschappijen

Figuur 7 – NA: % Nieuwe aftakkingen van diametercategorie 2 op niveau van de individuele
drinkwatermaatschappijen
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Figuur 8 – NA: % Nieuwe aftakkingen van diametercategorie 3 op niveau van de individuele
drinkwatermaatschappijen

Gelet op het feit dat bovenstaande figuren aangeven dat er ten opzichte van het totaal aantal nieuw
geplaatste aftakkingen in één jaar, op niveau van de drinkwatersector, in 2017 gemiddeld 83,81% nieuwe
aftakkingen worden geplaatst met een diameter kleiner dan of gelijk aan 40 millimeter, terwijl in 2018 het
gewogen gemiddelde 86,77% bedraagt, kan opnieuw worden besloten dat in de meeste gevallen nieuwe
aftakkingen worden geplaatst met een diameter kleiner dan of gelijk aan 40 millimeter. Aftakkingen
met een diameter kleiner dan of gelijk aan 40 millimeter worden doorgaans gebruikt voor gewone
huishoudelijke aftakkingen. De meeste aanvragen voor een nieuwe aftakking is overigens afkomstig van
individuele huishoudens.
Daar waar een diameter kleiner dan of gelijk aan 40 millimeter doorgaans wordt gebruik voor huishoudelijk
aftakkingen, wordt een diameter tussen 40 millimeter en 63 millimeter eerder gebruikt voor appartementen,
terwijl een diameter groter dan 63 millimeter dan weer vaak wordt gebruikt voor industriële aftakkingen. Dit
wordt tevens gevisualiseerd in bovenstaande figuren, waarbij het aantal geplaatste nieuwe aftakkingen van
diametercategorie 2 en 3 zowel in het referentiejaar 2017 als het beschouwde jaar 2018 eerder beperkt is
ten opzichte van nieuwe aftakkingen uit diametercategorie 1. Het gewogen gemiddelde in 2018 voor
diametercategorie 2 en 3 bedraagt respectievelijk 10,61% en 2,62%.

Aandeel gebruikte kanalen voor initiële aanvraag nieuwe aftakking
De prestatie-indicator ‘Aandeel gebruikte kanalen voor initiële aanvraag nieuwe aftakking’ werd gemarkeerd
als ‘Medium’ indicator. Dit impliceert dat het gedurende deze benchmark oefening niet verplicht was voor
de drinkwatermaatschappijen om data aan te leveren aangaande deze prestatie-indicator. Echter wanneer de
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benchmark opnieuw door AquaFlanders zal worden uitgevoerd, worden de drinkwatermaatschappijen
verplicht om ook over de ‘Medium’ indicatoren te rapporteren. Hoewel deze prestatie-indicator tot op heden
als ‘Medium’ werd gemarkeerd, kan deze indicator in de toekomst relevante informatie aanleveren
gerelateerd aan de klantenservice ten einde de klantenadministratie bij te sturen.
Deze prestatie-indicator wordt relatief bekeken ten opzichte van het totaal aantal ontvangen initiële aanvragen
voor nieuwe aftakkingen, ongeacht het kanaal waarlangs deze werden ontvangen, en gaat na wat het totaal
aantal ontvangen initiële aanvragen voor een nieuwe aftakking betreft per specifiek kanaal: e-mail,
post, online webformulier, telefoon, andere. Enkel de aanvragen waarvoor de ontvangstdatum van een
aanvraag zich situeert binnen de periode van het beschouwde jaar worden in rekening gebracht voor
deze prestatie-indicator.
Gegeven

het

feit

dat

deze

prestatie-indicator

als

‘Medium’

werd

beschouwd,

werden

de

drinkwatermaatschappijen niet verplicht om data aan te leveren voor het beschouwde jaar 2018. Voor de
resultaten met betrekking tot deze prestatie-indicator voor het referentiejaar 2017 wordt dan ook verwezen
naar het finale eindrapport ‘Nieuwe aftakkingen’.
Wat betreft het totaal aantal ontvangen initiële aanvragen voor een nieuwe aftakking, wordt in gemiddeld
88,67% van de gevallen, gebruik gemaakt van een online webformulier. Gelet op de steeds meer
toenemende digitalisatie is het niet onlogisch dat een aanvraag steeds meer via een online
webformulier gebeurt in plaats van traditionele aanvraag op papier. In tweede orde wordt er sporadisch
gebruik gemaakt van een aanvraag per post (gemiddeld 16,51%)

Doorlooptijd vervollediging aanvraag
De prestatie-indicator ‘Vervollediging aanvraag’ berekent de mediaan van alle doorlooptijden, startend
vanaf het ontvangst van een aanvraag voor een nieuwe aftakking tot het tijdstip wanneer de aanvraag
als volledig wordt beschouwd. Alle aanvragen voor een nieuwe aftakking gedurende de periode van het
beschouwde jaar worden in rekening gebracht, inclusief deze waarvoor de initiële aanvraag zich in het
voorgaande jaar bevindt, op voorwaarde dat de vervolledigingsdatum in het beschouwde jaar ligt.
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Figuur 9 – NA: Doorlooptijd vervollediging aanvraag (mediaan) op niveau van de individuele
drinkwatermaatschappijen

Niettegenstaande het feit dat deze prestatie-indicator werd gemarkeerd als ‘High’, werden door twee
drinkwatermaatschappijen geen data aangeleverd, daar het niet mogelijk was voor hen de gevraagde data
op te vragen in de systemen. Door gebruik te maken van de mediaan in plaats van het gemiddelde, richten
de gevisualiseerde resultaten zich op de kleine aftakkingen, wat tevens het grootste aandeel vormt (zie ook
eerdere prestatie-indicatoren). Bovendien zorgt het gebruik van de mediaan ervoor dat aanvragen waarvoor
netuitbreiding noodzakelijk is (interne driver), alsook aanvragen die door nalatigheid van de klant een lange
doorlooptijd kennen (externe driver), geen invloed uitoefenen op het gevisualiseerde resultaat.
De

doorlooptijd

voor

het

vervolledigen

van

een

aanvraag

bedroeg

in

2017

voor

één

drinkwatermaatschappij drie dagen en voor drie drinkwatermaatschappijen slechts één dag. Dezelfde
resultaten kunnen worden waargenomen in bovenstaande figuur voor wat betreft het beschouwde jaar
2018. In de meeste gevallen wordt voor een standaardaftakking de aanvraag en offerte op dezelfde dag
afgewerkt. Eén drinkwatermaatschappij geeft zelfs aan dat het vervolledigen van de aanvraag nul dagen
duurt, daar de klant in het grootste deel van de gevallen zelf zijn offerte op de website creëert en bijgevolg
de aanvraag dus desgevallend reeds volledig moet zijn. Indien we echter naar het gemiddelde zouden kijken
van deze drinkwatermaatschappij bedraagt dit drie dagen, wat aangeeft dat er soms bijkomende
werkzaamheden of inspanningen noodzakelijk zijn, weliswaar vormt dit de minderheid van de gevallen.

Doorlooptijd opmaak offerte
De prestatie-indicator ‘Doorlooptijd opmaak offerte’ berekent de mediaan van alle doorlooptijden,
startend vanaf de volledige aanvraag voor een nieuwe aftakking tot het tijdstip wanneer de offerte
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wordt uitgestuurd. Alle aanvragen waarvoor een offerte werd uitgestuurd gedurende de periode van het
beschouwde jaar worden in rekening gebracht, inclusief deze waarvoor de initiële aanvraag zich in het
voorgaande jaar bevindt, op voorwaarde dat de vervolledigingsdatum in het beschouwde jaar ligt, ongeacht
of deze al dan niet reeds betaald werden. Er dient echter te worden opgemerkt dat het opmaken van een
offerte sterk verschilt bij aanvragen voor kleine en grote aftakkingen. Wederom wordt door gebruik te maken
van de mediaan in plaats van het gemiddelde, de afwijkende resultaten ten gevolge van grote aftakkingen
geëlimineerd in de analyse van de resultaten.
Met betrekking tot het opmaken van een offerte werd tevens een koninklijk besluit geformuleerd, dat is
opgenomen in het Algemeen WaterVerkoopReglement (AWVR): ‘De prijsofferte wordt gratis voor de
aanvrager opgesteld en bezorgd binnen drie weken vanaf de datum van de aanvraag. De offerte is
twee maanden geldig vanaf de offertedatum.’2 Met andere woorden heeft een drinkwatermaatschappij
15 werkdagen de tijd om een prijsofferte te bezorgen aan de klant, zodra zijn aanvraag als volledig wordt
beschouwd.

Figuur 10 – NA: Doorlooptijd opmaak offerte (mediaan) op niveau van de individuele drinkwatermaatschappijen

Niettegenstaande het feit dat deze prestatie-indicator werd gemarkeerd als ‘High’, werd opnieuw door één
drinkwatermaatschappij geen data aangeleverd, daar het niet mogelijk was voor hen de gevraagde data op
te vragen in de systemen
De
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sterk

bij
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individuele

drinkwatermaatschappijen, gaande van 0 tot en met 14 werkdagen voor wat betreft het referentiejaar
2017. Zoals reeds eerder aangehaald geeft de drinkwatermaatschappij, waar het opmaken van de offerte 0
2

Vlaamse Milieumaatschappij (2016), Algemeen Waterverkoopreglement.

19
© 2019 KPMG Global Asset Management Competence Center, een Belgische burgerlijke CVBA en lid van het KPMG netwerk van zelfstandige ondernemingen die
verbonden zijn met KPMG International Cooperative ("KPMG International"), een Zwitserse entiteit. Alle rechten voorbehouden

AquaFlanders
Procesbenchmark ‘Nieuwe aftakkingen’ & ‘Asset Management’

kpmg

Juni 2019
Addendum

dagen duurt, aan dat de klant in het grootste deel van de gevallen zelf zijn offerte op de website creëert en
bijgevolg de aanvraag desgevallend reeds volledig moet zijn.
Opvallend zijn de resultaten van AGSO Knokke-Heist en Farys|TMVW voor wat betreft het jaar 2018, daar
beide drinkwaterbedrijven erin geslaagd zijn om de doorlooptijd voor het opmaken van een offerte te
reduceren met respectievelijk 3 dagen en 1 dag. Daarnaast is de doorlooptijd van I.W.V.A. echter
toegenomen, die aangeeft dat dit enkel geldt voor de grotere aansluitingen (appartementen/bedrijven),
waarbij het voor deze grotere aftakkingen vaak wachten is op de ruwbouw alvorens een correcte offerte kan
gemaakt worden. Binnen de twee weken is deze offerte bijgevolg wel klaar, echter de uitvoering gebeurt
altijd binnen de 15 werkdagen na melding dat de klant klaar is met voorbereidende werken.
Indien we de resultaten van deze KPI in relatie brengen met het wettelijk kader in het AWVR, stellen we vast
dat alle drinkwatermaatschappijen, waarvoor data beschikbaar is, voldoen aan het wettelijk kader en bijgevolg
de offerte bezorgen binnen de drie weken vanaf datum aanvraag de offerte.

Doorlooptijd uitvoering werken
De prestatie-indicator ‘Doorlooptijd uitvoering werken’ berekent de mediaan van alle doorlooptijden,
startend vanaf de bevestiging door de klant dat de werken van start kunnen gaan (technisch klaar voor
uitvoering) tot het tijdstip wanneer de werken aan een nieuwe aftakking werden beëindigd (plaatsing
eerste watermeter). Alle aftakkingen die in het beschouwde jaar werden beëindigd en waarvoor aldus een
eerste watermeter werd geplaatst in het beschouwde worden in rekening gebracht, inclusief deze waarvoor
de bevestiging van de klant zich in het voorgaande jaar bevindt, op voorwaarde dat de verwachte afwerking
van de aftakking in het beschouwde jaar ligt.
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Figuur 11 – NA: Doorlooptijd uitvoering werken (mediaan) op niveau van de individuele drinkwatermaatschappijen

Niettegenstaande het feit dat deze prestatie-indicator werd gemarkeerd als ‘High’, werd opnieuw door één
drinkwatermaatschappij geen data aangeleverd, daar het niet mogelijk was voor hen de gevraagde data op
te vragen in de systemen.
Bovenstaande figuur geeft de doorlooptijd weer van de individuele drinkwatermaatschappijen voor het
uitvoeren van de werken. De mediaan van de drinkwatersector betreft voor 2017 17,50 werkdagen,
waarbij verschillende uitschieters op te merken zijn. Bij het analyseren van de resultaten voor 2018 kan
worden besloten dat de mediaan van de drinkwatersector is gedaald tot 17,00 werkdagen, ondanks het feit
dat enkele grote drinkwatermaatschappijen, zoals Pidpa, Farys|TMVW en Water-link zijn toegenomen. De
grootste verbetering situeert zich echter bij De Watergroep, waarbij de mediaan voor wat betreft de
doorlooptijd voor de uitvoering van werken met 10 werkdagen is gereduceerd. Ook bij AGSO Knokke-Heist
is de doorlooptijd met betrekking tot uitvoering van werken afgenomen met 2 werkdagen.

Factuurbedrag van een standaard aftakking
De prestatie-indicator ‘Factuurbedrag van een standaard aftakking’ brengt de totaal aan de klant
gefactureerde tussenkomst in kaart voor de drinkwatersector en de individuele drinkwaterbedrijven,
exclusief BTW. Hiervoor werd gekeken naar het factuurbedrag dat door de bedrijven wordt aangerekend
voor een standaard type aftakking met volgende specificaties:
-

Aftakking voor een eengezinswoning met een standaard watermeter Ø20;

-

10 meter lange PE leiding (in wachtbuis/energiebocht voorzien door de klant). Diameter PE leiding
is afhankelijk van het drinkwaterbedrijf (Ø25 of Ø32);
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-

1 mini binnen installatie;

-

2 m² verharding (betonstraatstenen);

-

Leiding is gelegen aan de juiste straatkant.

Figuur 12 – NA: Factuurbedrag van een standaard aftakking op niveau van de individuele
drinkwatermaatschappijen

Gemiddeld gezien bedroeg het factuurbedrag voor een standaard aftakking in de Vlaamse
drinkwatersector in 2017 978,31 euro. In dit bedrag zitten de graafwerken en het plaatsen van een PVCwachtbuis van de rooilijn tot aan de woning niet inbegrepen. Het minimum factuurbedrag voor een nieuwe
aftakking bedroeg in 2017 922,42 euro, terwijl het maximum factuurbedrag 1080,00 bedroeg. De
spreiding tussen de verschillende individuele drinkwatermaatschappijen is op de figuur zeer beperkt en
bedraagt in absolute waarde een verschil van 157,58 euro.
Het analyseren van de resultaten met betrekking tot het beschouwde jaar 2018 geeft aan dat voor de meeste
drinkwatermaatschappijen ofwel het factuurbedrag gelijk gebleven is ten opzichte van 2017 ofwel
toegenomen is, waardoor het gewogen gemiddelde voor de Vlaamse drinkwatersector in 2018 1079,29
euro bedraagt voor een standaard aftakking. Het minimum factuurbedrag voor een nieuwe aftakking
bedraagt nog steeds 922,42 euro, terwijl het maximum factuurbedrag nu 1183,25 euro bedraagt. Dit
impliceert dat de spreiding in absolute waarde is toegenomen tot 260,83 euro.

Kwaliteitsindicatoren
De kwaliteitsindicatoren zijn in tegenstelling tot bovengenoemde indicatoren eerder beschrijvend en aldus
kwalitatief dan meetbaar en kwantitatief. Voor wat betreft het herberekenen van de prestatie-indicatoren
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voor het jaar 2018, werden de drinkwatermaatschappijen niet verplicht om nieuwe data aan te leveren voor
de prestatie-indicatoren. Voor de resultaten met betrekking tot deze prestatie-indicator voor het referentiejaar
2017 wordt dan ook verwezen naar het finale eindrapport ‘Nieuwe aftakkingen’. Meer specifiek handelt het
over drie prestatie-indicatoren:
-

De kwalitatieve prestatie-indicator ‘Noodzakelijke documenten voor aanvraag’ tracht een oplijsting
te geven van de documenten die de drinkwatermaatschappijen opvragen bij de klant, noodzakelijk
voor het aanvragen van een nieuwe aftakking. Dit betreffen tevens de documenten die ervoor
zorgen dat een aanvraag als volledig kan worden beschouwd en de opmaak van een offerte kan
worden gestart;

-

De prestatie-indicator ‘Gehanteerde aanpak offerte/factuur per diametercategorie’ geeft een
indicatie van de gehanteerde politiek met betrekking tot de bepaling van de prijs die via een
offerte/factuur aan de klant wordt aangerekend. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen
een forfaitaire kostprijs en een gedetailleerde kostprijs. De gehanteerde politiek kan verschillen
per diametercategorie;

-

De laatste prestatie-indicator ‘Documenten na uitvoering werken’ handelt over de door de
drinkwatermaatschappijen opgestelde en verstuurde documenten na uitvoering van werken aan
nieuwe aftakkingen met andere woorden na het plaatsen van de eerste watermeter.

2.2 Asset Management
Naar analogie met het proces ‘Nieuwe aftakkingen’, werden ook voor het proces ‘Asset Management’
verschillende prestatie-indicatoren gedefinieerd. In totaliteit werd een lijst van 20 prestatie-indicatoren
geïdentificeerd en verdeeld over drie verschillende domeinen (context & volume, kost/opbrengst en
effectiviteit). Onderstaand wordt het overzicht van deze 20 prestatie-indicatoren weergegeven met indicatie
‘high’ (H):
Context & Volume
-

Aantal meter leiding van alle leiding types per materiaaltype t.o.v. het totaal aantal meter leiding van
alle leiding types (H);

-

Aantal watertorens (H);

-

Aantal reinwaterbergingen (H);

-

Beschikbare opslagcapaciteit reinwater (H);

-

Water effectief geleverd aan het systeem (H);

-

Beschikbare buffer uitgedrukt in aantal dagdelen ten opzichte van het gemiddelde verbruik / de
gemiddelde productie (H);
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-

Gemiddelde leeftijd van alle leiding types per materiaaltype (H);

-

Aantal herstellingen van spontane lekken/breuken (dus niet veroorzaakt door derden) bij alle leiding
types per materiaaltype op jaarbasis (H);

-

Vervangingspercentage bij alle leidingtypes ten opzichte van het volledige leidingnetwerk;

-

Vervangingspercentage bij alle leidingtypes per materiaaltype ten opzichte van het beschouwde
materiaaltype (H);

-

Percentage aan vervangings-/uitbreidingsinvesteringen met betrekking tot alle leidingtypes t.o.v. de
totale investeringen

-

Standardized Average Age Index (SNAX) (H).

Kost/Opbrengst
-

Totale onderhoudskost van alle leidingtypes t.o.v. totaal aantal meter van alle leidingtypes per
drinkwaterbedrijf (H);

-

Asset replacement investment per property (H).

Effectiviteit
-

% van het bestaande netwerk dat ouder is dan de technische levensduur per materiaal
(referentiejaar zie SNAX) (H);

-

Infrastructure Leakage Index (ILI) (H);

-

Aantal meldingen rond afwijkende kwaliteit/kwantiteit van het geleverde water t.o.v. het totaal aantal
wooneenheden per jaar (H);

-

Aantal meldingen over leveringsonderbreking of drukverlies t.o.v. het totaal aantal wooneenheden
per jaar (H);

-

Aantal meldingen over bruinwater t.o.v. het totaal aantal wooneenheden per jaar (H);

-

Aantal meldingen (van type A, B of C) aan de VMM t.o.v. het totaal aantal wooneenheden per jaar
(H).

Context- en volume-indicatoren trachten een inschatting te maken van de omvang van de deelnemende
drinkwaterbedrijven. Deze indicatoren zijn niet zozeer sturend, dan wel om het kader en de context per
drinkwaterbedrijf te kunnen schetsen. Concreet kunnen dergelijke prestatie-indicatoren worden gebruikt
om een idee te krijgen van onder andere het aantal meter leiding van het leiding type ‘Toevoer’, ‘Distributie’
of ‘Productie’, het aantal watertorens, … die gedurende een jaar werden geregistreerd bij de
drinkwatermaatschappijen. Om ook een kwalitatieve invulling te geven aan bovenstaande context- en
volume-indicatoren wordt tevens gepeild naar de (gewogen) gemiddelde leeftijd van leiding type 'Toevoer',
‘Distributie’ of ‘Productie’, alsook de leeftijd van het gehele leidingnetwerk (SNAX).
Een tweede dimensie waarvoor prestatie-indicatoren werden gedefinieerd betreft de prestatie-indicatoren
met betrekking tot ‘Kosten/opbrengsten’. Ten einde eenzelfde vergelijkingsbasis te verkrijgen is het
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noodzakelijk de begrippen onderhoudskost en investeringskost duidelijk te gaan definiëren.
Onderhoudskosten kunnen worden gedefinieerd als zijnde alles wat er voor zorgt dat de assets in dienst
worden gehouden en de levensduur van de assets wordt verlengd. Hierin zit zowel preventief, correctief
als periodiek onderhoud vervat. Het begrip ‘investeringskosten’ omvat alle kosten die gerelateerd zijn
aan uitbreidingsinvesteringen en vervangingsinvesteringen. Enkel de projecten die in het huidige
referentiejaar afgesloten zijn, gekapitaliseerd (of geactiveerd) worden en waarvoor de afschrijvingen in het
huidige referentiejaar starten, worden in rekening gebracht. Wat betreft de prestatie-indicatoren met
betrekking tot ‘Kost/Opbrengst’ worden enkel de rechtstreeks toewijsbare kosten meegenomen. Overhead
gaan toewijzen is sterk verschillend van de ene drinkwatermaatschappij tot de andere. Er werd echter wel
een extra veld voorzien in de registratietemplate, waarbij de drinkwatermaatschappijen kort een toelichting
kunnen geven omtrent overhead.
De dimensie ‘Effectiviteit’ tracht een inzicht te creëren in de effectiviteit van het proces ‘Asset
Management’. Het peilen naar het aantal meldingen rond afwijkende kwaliteit/kwantiteit van het geleverde
water, het aantal meldingen over leveringsonderbreking, drukverlies, bruinwater of het aantal meldingen (van
type A, B of C) aan de toezichthouder kan helpen bij het creëren van inzichten rond de effectiviteit van het
proces. Daarenboven is effectiviteit sterk gerelateerd aan de ouderdom van een bestaand netwerk.
Daarom wordt tevens in kaart gebracht welk percentage van het bestaande netwerk ouder is dan de
technische levensduur per materiaalsoort.

Aantal meter leiding van alle leidingtypes per materiaaltype t.o.v. totaal aantal
meter leiding
Deze prestatie-indicator tracht een overzicht te geven van het aantal meter leiding per leidingtype en per
materiaaltype ten opzichte van het totaal aantal meter leiding waarover een drinkwatermaatschappij beschikt.
In de weergegeven resultaten wordt een duidelijk onderscheid gemaakt tussen de verschillende
materiaaltypes die de drinkwatermaatschappijen hanteren, namelijk vezelcement, sidero-cement, grijs
gietijzer, nodulair gietijzer, PE, PVC en staal. Deze materiaaltypes werden gekozen volgens de opdeling in de
Europese Benchmarkoefening3 om consistentie te bewaren tussen de verschillende geïdentificeerde
prestatie-indicatoren, zodat steeds alle prestatie-indicatoren met elkaar in relatie kunnen worden gebracht.
De opdeling van de materiaaltypes werd in samenspraak met de werkgroep besproken en gevalideerd.
Volledigheidshalve werd ook een restcategorie gedefinieerd, namelijk ‘Overige’. Het is echter niet steeds
representatief om deze resultaten weer te geven, daar dit vaak leidingen zijn die niet onder de juiste categorie
konden worden ondergebracht in de GIS.
Zoals vermeld in het finale eindrapport is een algemene sectorbrede, conforme definitie rond leidingen met
betrekking tot ‘Toevoer’, ‘Distributie’ en ‘Productie’ momenteel nog niet voorhanden en valt evenzeer buiten

3

Prestatie-indicatoren en stuurparameters voor het distributienet. BTO rapport (2015)
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de scope van deze benchmark oefening. Er werd bijgevolg beslist om de opsplitsing en definities die elke
drinkwatermaatschappij hanteert met betrekking tot ‘Toevoer’, ‘Distributie’ en ‘Productie’ te behouden en te
actualiseren. Het hanteren van een verschillende definitie omtrent ‘Toevoer’, ‘Distributie’ en ‘Productie’ kan
aanleiding geven tot licht afwijkende resultaten bij het onderling vergelijken van de drinkwatermaatschappijen
en dit ten gevolge van een verschillende perceptie van de drie categorieën. Daarom werd besloten om de
resultaten niet verder te verdelen onder de drie leidingtypes, echter werden deze wel door de
drinkwatermaatschappijen gerapporteerd. Ter illustratie werden evenzeer in het eindrapport enkele
voorbeelden van bij verschillende drinkwatermaatschappijen van gehanteerde definities per leidingtype
weergegeven. Voor het berekenen van deze prestatie-indicator werd finaal gebruik gemaakt van volgende
formule:
% 𝑙𝑒𝑖𝑑𝑖𝑛𝑔𝑒𝑛 =

𝐿𝑒𝑛𝑔𝑡𝑒 𝑣𝑎𝑛 𝑎𝑙𝑙𝑒 𝑙𝑒𝑖𝑑𝑖𝑛𝑔𝑡𝑦𝑝𝑒𝑠 𝑖𝑛 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑎𝑙 𝑋 (𝑚)
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒 𝑙𝑒𝑛𝑔𝑡𝑒 𝑣𝑎𝑛 𝑎𝑙𝑙𝑒 𝑙𝑒𝑖𝑑𝑖𝑛𝑔𝑡𝑦𝑝𝑒𝑠 𝑖𝑛 𝑎𝑙𝑙𝑒 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑎𝑙𝑡𝑦𝑝𝑒𝑠 (𝑚)

Het weergeven van de resultaten voor het referentiejaar 2016 en het beschouwde jaar van dit addendum
2018 op één en dezelfde grafiek is niet mogelijk, daarom wordt in onderstaand beide grafieken weergegeven,
verdeeld over de verschillende jaren.

Figuur 13 – AM: % leiding van alle leidingtypes per materiaaltype van de individuele drinkwatermaatschappijen
voor het referentiejaar 2016
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Figuur 14 – AM: % leiding van alle leidingtypes per materiaaltype van de individuele drinkwatermaatschappijen
voor het beschouwde jaar 2018

Alvorens dieper in te gaan op de resultaten, is het noodzakelijk om kennis te nemen van het gewogen
gemiddelde percentage aan leidingen van alle leidingtypes per leidingmateriaal voor de gehele Vlaamse
drinkwatersector:
Tabel 1 – AM: Gewogen gemiddelde % leiding van alle leidingtypes per materiaaltype bij de Vlaamse
drinkwatersector

Materiaaltype

2016

2018

Vezelcement

28,81%

27,79%

Sidero-cement

1,33%

1,27%

Grijs gietijzer

10,45%

9,36%

Nodulair gietijzer

4,57%

4,48%

PE

3,03%

3,71%

PVC

46,19%

48,05%

Staal

4,72%

4,64%

Overige

0,91%

0,70%

Conclusies met betrekking tot bovenvermelde figuren kunnen voor beide jaartallen worden samengevat. Bij
maar liefst vijf van de acht drinkwatermaatschappijen bestaat ongeveer de helft van het drinkwaternetwerk
uit PVC-leidingen. Potentiële verklaring hiervoor is dat bijna alle drinkwatermaatschappijen in de periode van
1970 tot en met 1985 steeds meer de voordelen van PVC inzagen om een leidingnetwerk aan te leggen in
PVC.
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Waterlink kiest echter bewust voor nodulair gietijzer omdat zij dit beschouwen als een duurzamer en
kwalitatiever materiaal dat de voorkeur geniet in een stedelijke omgeving.
Opmerkelijk is tevens de nog steeds relatief hoge percentages aan leidingen in vezelcement bij sommige
drinkwaterbedrijven. Ook wanneer de gewogen gemiddelde percentages in beschouwing worden genomen,
kan worden opgemerkt dat het merendeel van de cementleidingen bestaan uit vezelcement. Positief is
echter de afname van het gewogen gemiddelde op sectorniveau in 2018 ten opzichte van 2016. Ook op
niveau van de individuele drinkwatermaatschappijen is waar te nemen dat het percentage aan
vezelcementleidingen is gedaald in 2018 ten opzichte van 2016.
Opvallend voor 2016 is evenzeer het diverse karakter van de materiaaltypes bij I.W.V.B. en Vivaqua, waar de
andere drinkwatermaatschappijen eerder resoluut voor een select aantal materiaaltypes kiest.
Tot slot dient te worden opgemerkt dat de rest categorie ‘Overige’ niet werd gevisualiseerd op de figuur,
wat aangeeft dat de verschillende drinkwatermaatschappijen over het algemeen een goede registratie van
het leidingnetwerk in het GIS voorziet en wat de antwoorden in de enquête ondersteunt.

Aantal watertorens
De prestatie-indicator het ‘Aantal watertorens’ behoort tot een reeks van indicatoren die meer inzicht geeft
in het totale volume aan bergingscapaciteit. Het doel van een watertoren bestaat erin om drukverschillen op
te vangen, waarbij tegenwoordig steeds meer en meer beroep gedaan wordt op pompen. Meer specifiek
worden in onderstaande resultaten het gecumuleerd totaal aantal watertorens per drinkwatermaatschappij
weergegeven voor enerzijds het referentiejaartal 2016 en anderzijds het beschouwde jaartal 2018.

Figuur 15 – AM: Aantal watertorens van de individuele watermaatschappijen
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Sommige drinkwatermaatschappijen beschikken over heel wat watertorens, terwijl andere er één of geen
hebben. Dit is sterk afhankelijk van het werkingsgebied en de bijhorende geografie waar de
drinkwatermaatschappijen actief zijn. Drinkwaterbedrijven die opereren over heel Vlaanderen, hebben vaak
te kampen met hoogteverschillen, waarbij een watertoren vervolgens kan dienst doen om de druk in het
netwerk te regelen. Andere drinkwatermaatschappij daarentegen opereren eerder in lokale, stedelijke
gebieden, waardoor de noodzaak aan watertorens niet of minder vereist is.

Aantal reinwaterbergingen
Analoog aan de prestatie-indicator het ‘Aantal watertorens’ behoort ook de prestatie-indicator het ‘Aantal
reinwaterbergingen’ tot één van de indicatoren die meer inzicht geeft in het totale volume aan
bergingscapaciteit. Meer specifiek worden in onderstaande resultaten het gecumuleerd totaal aantal
reinwaterbergingen per drinkwatermaatschappij weergegeven.

Figuur 16 – AM: Aantal reinwaterbergingen van de individuele watermaatschappijen

Beschikbare opslagcapaciteit reinwater
De prestatie-indicator ‘Beschikbare opslagcapaciteit reinwater’ geeft de totale beschikbare hoeveelheid
opslagcapaciteit reinwater weer, uitgedrukt in kubieke meter (m³).
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Figuur 17 – AM: Beschikbare opslagcapaciteit reinwater van de individuele drinkwatermaatschappijen

Water effectief geleverd aan het systeem
‘Water supplied to the system’ of ‘Water effectief geleverd aan het systeem’ is een prestatie-indicator die
tracht weer te geven hoeveel van het geleverde water, daadwerkelijk wordt geleverd aan het systeem.
Hiervoor wordt gebruik gemaakt van een specifieke formule, waarbij het beschikbare volume aan water
vanuit eigen productie wordt vermeerderd met het volume aan water dat geïmporteerd wordt in het systeem
en vervolgens verminderd met het volume aan water dat geëxporteerd wordt uit het systeem. Ook deze
prestatie-indicator wordt uitgedrukt in kubieke meter (m³). Er dient te worden opgemerkt dat in de cijfers van
Water-link zowel industrieel verbruik, residentieel verbruik, alsook leveringen aan andere waterbedrijven
vervat zit.
𝑊𝑎𝑡𝑒𝑟 𝑒𝑓𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑒𝑓 𝑔𝑒𝑙𝑒𝑣𝑒𝑟𝑑 𝑎𝑎𝑛 ℎ𝑒𝑡 𝑠𝑦𝑠𝑡𝑒𝑒𝑚
= 𝑏𝑒𝑠𝑐ℎ𝑖𝑘𝑏𝑎𝑟𝑒 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑣𝑎𝑛𝑢𝑖𝑡 𝑒𝑖𝑔𝑒𝑛 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑒 + 𝑔𝑒ï𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒𝑒𝑟𝑑 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒
− 𝐺𝑒ë𝑥𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒𝑒𝑟𝑑 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒
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Figuur 18 – AM: Water effectief geleverd aan het systeem van de individuele drinkwatermaatschappijen

Beschikbare buffer uitgedrukt in aantal dagdelen ten opzichte van het
gemiddelde verbruik / de gemiddelde productie
Indien we de prestatie-indicatoren ‘Beschikbare opslagcapaciteit reinwater per drinkwaterbedrijf’ en ‘Water
effectief geleverd aan het systeem per drinkwaterbedrijf’ met elkaar in relatie brengen, wordt het mogelijk
om een indicatie te verkrijgen van de buffer uitgedrukt in het aantal dagdelen ten opzichte van het gemiddelde
verbruik / de gemiddelde productie. Hiervoor wordt volgende formule toegepast:
𝐵𝑢𝑓𝑓𝑒𝑟 𝑢𝑖𝑡𝑔𝑒𝑑𝑟𝑢𝑘𝑡 𝑖𝑛 𝑎𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑎𝑔𝑑𝑒𝑙𝑒𝑛 =

𝐵𝑒𝑠𝑐ℎ𝑖𝑘𝑏𝑎𝑟𝑒 𝑜𝑝𝑠𝑙𝑎𝑔𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑒𝑖𝑡 𝑟𝑒𝑖𝑛𝑤𝑎𝑡𝑒𝑟 (𝑚3 )
𝑥 365
𝑊𝑎𝑡𝑒𝑟 𝑒𝑓𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑒𝑓 𝑔𝑒𝑙𝑒𝑣𝑒𝑟𝑑 𝑎𝑎𝑛 ℎ𝑒𝑡 𝑠𝑦𝑠𝑡𝑒𝑒𝑚(𝑚3 )

Onderstaande figuur geeft aldus deze analyse weer per drinkwatermaatschappij, waarbij de beschikbare
opslagcapaciteit reinwater wordt gedeeld door het water effectief geleverd aan het systeem. Uit deze figuur
kan worden geconcludeerd dat deze buffer in 2016 varieerde van 0,38 dagen tot 1,49 dagen, terwijl dit voor
2018 varieerde tussen 0,38 en 1,46, echter bedraagt dit een theoretische benadering, waarbij rekening moet
gehouden worden met seizoenschommelingen. AGSO Knokke-Heist en I.W.V.A. beschikken over een
hogere buffer ten gevolge van hun seizoensgebonden karakter. Dit betekent dat, in de hypothetische situatie
indien er geen toevoer meer zou zijn, de drinkwatermaatschappijen in 2016 gemiddeld 0,83 dagen dit
probleem kunnen ondervangen, terwijl dit in 2018 0,82 bedroeg. Aangezien I.W.V.B. niet beschikt over
opslagcapaciteit worden zij niet mee in rekening gebracht. Voor wat betreft Vivaqua was geen data
beschikbaar, waardoor zij evenzeer niet worden meegerekend.
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Figuur 19 – AM: Buffer uitgedrukt in het aantal dagdelen ten opzichte van het gemiddelde verbruik / de
gemiddelde productie van de individuele drinkwatermaatschappijen

Gemiddelde leeftijd van alle leidingtypes per materiaaltype t.o.v. totaal aantal
meter leiding
Met deze prestatie-indicator trachten we meer inzicht te verwerven in de ouderdom van het netwerk van
een drinkwatermaatschappij. De betreffende prestatie-indicator geeft met andere woorden de gemiddelde
leeftijd van alle leidingtypes weer per materiaaltype, berekend ten opzichte van het totaal aantal meter
leiding. Naar analogie met prestatie-indicator ‘Aantal meter leiding van alle leidingtypes per materiaaltype
t.o.v. totaal aantal meter leiding’ wordt ook voor deze prestatie-indicator een onderscheid gemaakt tussen
de verschillende materiaaltypes, namelijk vezelcement, sidero-cement, grijs gietijzer, nodulair gietijzer PE,
PVC en staal. Volgende formule wordt gehanteerd bij het berekenen van deze prestatie-indicator:
𝐺𝑒𝑚𝑖𝑑𝑑𝑒𝑙𝑑𝑒 𝑙𝑒𝑒𝑓𝑡𝑖𝑗𝑑 𝑣𝑎𝑛 𝑎𝑙𝑙𝑒 𝑙𝑒𝑖𝑑𝑖𝑛𝑔𝑡𝑦𝑝𝑒𝑠 𝑝𝑒𝑟 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑎𝑙𝑡𝑦𝑝𝑒 (𝑗𝑎𝑎𝑟)
=

𝐿𝑒𝑛𝑔𝑡𝑒 𝑣𝑎𝑛 𝑎𝑙𝑙𝑒 𝑙𝑒𝑖𝑑𝑖𝑛𝑔𝑡𝑦𝑝𝑒𝑠 𝑖𝑛 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑎𝑙𝑡𝑦𝑝𝑒 𝑋, 𝑔𝑒𝑤𝑜𝑔𝑒𝑛 𝑛𝑎𝑎𝑟 𝑙𝑒𝑒𝑓𝑡𝑖𝑗𝑑𝑠𝑘𝑙𝑎𝑠𝑠𝑒 (𝑚 𝑥 𝑗𝑎𝑎𝑟)
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒 𝑙𝑒𝑛𝑔𝑡𝑒 𝑣𝑎𝑛 𝑎𝑙𝑙𝑒 𝑙𝑒𝑖𝑑𝑖𝑛𝑔𝑡𝑦𝑝𝑒𝑠 𝑖𝑛 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑎𝑙𝑡𝑦𝑝𝑒 𝑋

Om de leeftijd van een leiding in kaart te brengen, werd gebruik gemaakt van verschillende leeftijdsklassen,
waarbij telkens het midden van elke klasse werd beschouwd als de leeftijd van de leiding. Hoe ouder de
leidingen, hoe groter het interval waarvoor de verschillende klassen worden gedefinieerd. In onderstaande
tabel worden de verschillende klassen gedefinieerd, alsook de bijhorende leeftijd uitgedrukt in jaren.
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Tabel 2 – Indeling leeftijdsklassen en bijhorende leeftijd, uitgedrukt in jaren
Klasse
Leeftijd (jaar)

De

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2000-2009

1990-1999

1980-1989

1970-1979

1960-1969

1950-1959

1900-1949

1

2

3

4

5

6

7

12

22

32

42

52

62

92

technische

levensduur

van

elke

materiaalsoort

wordt

gestandaardiseerd

voor

alle

drinkwatermaatschappijen. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de gestandaardiseerde technische leeftijden
van de Europese Benchmarkoefening (vezel- en sidero-cement – 85 jaar, grijs en nodulair gietijzer – 90 jaar,
PE – 70 jaar, PVC – 70 jaar en staal – 100 jaar).

Figuur 20 – AM: Gewogen gemiddelde leeftijd van alle leidingtypes in materiaal vezelcement van de individuele
drinkwatermaatschappijen
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Figuur 21 – AM: Gewogen gemiddelde leeftijd van alle leidingtypes in materiaal sidero-cement van de individuele
drinkwatermaatschappijen

Figuur 22 – AM: Gewogen gemiddelde leeftijd van alle leidingtypes in materiaal grijs gietijzer van de individuele
drinkwatermaatschappijen
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Figuur 23 – AM: Gewogen gemiddelde leeftijd van alle leidingtypes in materiaal nodulair gietijzer van de
individuele drinkwatermaatschappijen

Figuur 24 – AM: Gewogen gemiddelde leeftijd van alle leidingtypes in materiaal PE van de individuele
drinkwatermaatschappijen
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Figuur 25 – AM: Gewogen gemiddelde leeftijd van alle leidingtypes in materiaal PVC van de individuele
drinkwatermaatschappijen

Figuur 26 – AM: Gewogen gemiddelde leeftijd van alle leidingtypes in materiaal staal van de individuele
drinkwatermaatschappijen

In bovenstaande figuren kan worden geconcludeerd dat de gewogen gemiddelde leeftijd in het Vlaamse
drinkwaterlandschap voor het beschouwde jaar 2018 sterk varieert per materiaaltype wat wordt
weergegeven in onderstaande tabel.
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Tabel 3 – AM: Gewogen gemiddelde leeftijd van alle leidingtypes per materiaaltype bij de Vlaamse
drinkwatersector in 2018

Materiaaltype

2018

Vezelcement

48,54 jaar

Sidero-cement

49,86 jaar

Grijs gietijzer

63,15 jaar

Nodulair gietijzer

25,90 jaar

PE

13,27 jaar

PVC

25,91 jaar

Staal

57,58 jaar

Op bovenstaande figuren is duidelijk waar te nemen dat zowel vezelcement, sidero-cement, grijs gietijzer als
staal eerder als gemiddeld oudere materialen kunnen worden beschouwd wat uiteraard geldt voor de cijfers
van zowel 2016 als 2018. Echter, wanneer we deze cijfers vergelijken met de technische referentieleeftijd
van elke materiaalsoort, merken we op dat geen enkel gewogen gemiddelde de referentieleeftijd
overschrijdt. Aangezien er in bovenstaande resultaten over gewogen gemiddeldes wordt gesproken, zijn er
uiteraard leidingsegmenten die wel over een leeftijd beschikken, die hoger is dan de technische
referentieleeftijd. Deze relatie wordt zichtbaar in de prestatie-indicator ‘% van het bestaande netwerk dat
ouder is dan de technische referentieleeftijd’ (zie verder).
In tegenstelling tot vezelcement, sidero-cement, grijs gietijzer en staal, beschikken de materialen PVC en PE
eerder over een gemiddeld jongere leeftijd. Dit kan te wijten zijn aan enerzijds het feit dat
drinkwatermaatschappijen investeringen hebben uitgevoerd in de periode 1970-1985, waar in eerste
instantie PVC een populair product was, gevolgd door PE. Anderzijds kan dit het gevolg zijn van het feit dat
de eerste generatie van PVC-leidingen veel last had van breuken over de lengte van de leiding door een
slechte samenstelling van de polymeren (structuurzwakte), waardoor bijkomende investeringen (vroegtijdig
vervangen van PVC-leidingen) noodzakelijk waren en dit tevens zorgt voor een jongere leeftijd van het
netwerk in PVC.
Wanneer in bovenstaande figuren de gewogen gemiddelde leeftijd van een specifiek type materiaal daalt in
2018 ten opzichte van het referentiejaar 2016 impliceert dit mogelijks dat de drinkwatermaatschappijen in
dat desbetreffende type materiaal vervangingswerken hebben uitgevoerd. Een lichte stijging impliceert dan
weer dat er geen vervangingsinvesteringen gebeurt zijn en dat de gemiddelde leeftijd van het desbetreffende
materiaal ‘ouder’ geworden is.
Verder in dit rapport wordt tevens deze gewogen gemiddelde leeftijd in relatie gebracht met de referentieleeftijd per materiaaltype, zodat het mogelijk wordt om na te gaan of een drinkwaterbedrijf eerder beschikt
over een oudere netwerk, dan wel een jonger netwerk (zie SNAX).
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Aantal herstellingen van spontane lekken/breuken bij alle leidingtypes per
materiaaltype t.o.v. totaal aantal meter leiding
Deze prestatie-indicator tracht na te gaan wat de som bedraagt van alle uitgevoerde herstellingen van
spontane lekken en breuken voor alle leiding types, opgedeeld per materiaaltype. Ondanks het feit dat deze
prestatie-indicator als high werd gemarkeerd, is het niet mogelijk voor alle drinkwatermaatschappijen om de
gevraagde data aan te leveren. De prestatie-indicator wordt als volgt berekend:
𝑎𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙
)
𝑘𝑚
∑ 𝑈𝑖𝑡𝑔𝑒𝑣𝑜𝑒𝑟𝑑𝑒 ℎ𝑒𝑟𝑠𝑡𝑒𝑙𝑙𝑖𝑛𝑔𝑒𝑛 𝑣𝑎𝑛 𝑎𝑙𝑙𝑒 𝑙𝑒𝑖𝑑𝑖𝑛𝑔𝑡𝑦𝑝𝑒𝑠 𝑖𝑛 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑎𝑙𝑡𝑦𝑝𝑒 𝑋
=
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒 𝑙𝑒𝑛𝑔𝑡𝑒 𝑣𝑎𝑛 𝑎𝑙𝑙𝑒 𝑙𝑒𝑖𝑑𝑖𝑛𝑔𝑡𝑦𝑝𝑒𝑠 𝑖𝑛 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑎𝑙𝑡𝑦𝑝𝑒 𝑋 (𝑘𝑚)

𝐴𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 ℎ𝑒𝑟𝑠𝑡𝑒𝑙𝑙𝑖𝑛𝑔𝑒𝑛 𝑣𝑎𝑛 𝑎𝑙𝑙𝑒 𝑙𝑒𝑖𝑑𝑖𝑛𝑔𝑡𝑦𝑝𝑒𝑠 𝑖𝑛 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑎𝑙𝑡𝑦𝑝𝑒 𝑋 𝑝𝑒𝑟 𝑘𝑚 𝑙𝑒𝑖𝑑𝑖𝑛𝑔 (

Figuur 27 – AM: Aantal herstellingen van spontane lekken/breuken van alle leidingtypes in materiaal cement
(vezel- en sidero-cement) per km leiding
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Figuur 28 – AM: Aantal herstellingen van spontane lekken/breuken van alle leidingtypes in materiaal gietijzer (grijs
en nodulair gietijzer) per km leiding

Figuur 29 – AM: Aantal herstellingen van spontane lekken/breuken van alle leidingtypes in materiaal PE per km
leiding
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Figuur 30 – AM: Aantal herstellingen van spontane lekken/breuken van alle leidingtypes in materiaal PVC per km
leiding

Figuur 31 – AM: Aantal herstellingen van spontane lekken/breuken van alle leidingtypes in materiaal staal per km
leiding

Alvorens dieper in te gaan op de bekomen resultaten, kan in bovenstaande figuren worden geconcludeerd
dat het gewogen gemiddelde aantal herstellingen van spontane lekken/breuken in het Vlaamse
drinkwaterlandschap wederom voor het beschouwde jaar 2018 sterk varieert per materiaaltype wat wordt
weergegeven in onderstaande tabel.
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Tabel 4 – AM: Gewogen gemiddeld herstellingen van spontane lekken/breuken van alle leidingtypes per
materiaaltype bij de Vlaamse drinkwatersector in 2018

Materiaaltype

2018

Cement (vezel- en sidero-cement)

0,08

Gietijzer (grijs en nodulair gietijzer)

0,09

PE

0,02

PVC

0,02

Staal

0,10

In bovenstaande figuren, alsook de samenvattende tabel wordt duidelijk dat de meeste spontane
lekken/breuken plaatsvinden bij leidingen in cement en gietijzer, alsook bij staal, terwijl voor PVC-leidingen
en PE-leidingen het aantal eerder relatief klein is. Hierbij moet worden opgemerkt dat deze resultaten slechts
een foto-opname vormen van het jaar 2018. Het hogere aandeel van spontane lekken/breuken bij leidingen
in materiaaltype cement en gietijzer kan mogelijks te wijten zijn aan het feit dat dit oudere materiaaltypes
betreffen of materiaaltypes die gevoeliger zijn aan trillingen en verschuivingen in de ondergrond. Echter is
het moeilijk om hier een éénduidige conclusie rond te formuleren daar er te weinig informatie ter beschikking
is in het kader van deze benchmark om de resultaten in verband te brengen met andere relevante data
(bijvoorbeeld toevoegen van een tijdsdimensie voor wat betreft de breuk, alsook het type ondergrond en de
verkeersbelasting op deze ondergrond).
De resultaten met betrekking tot deze prestatie-indicator kunnen tevens in relatie worden gebracht met de
prestatie-indicator

die

tracht

een

onderlinge

vergelijking

te

maken

tussen

de

verschillende

drinkwatermaatschappijen voor wat betreft de totale onderhoudskost en investeringskost van alle
leidingtypes (zie verder). Per definitie zou daaruit moeten blijken dat de onderhoudskosten voor leidingen in
materiaal X, waarvoor heel wat lekken/breuken optreden, relatief hoog moeten zijn.
Zoals reeds eerder opgemerkt laten de bestaande systemen niet steeds toe om de noodzakelijke data voor
de verschillende prestatie-indicatoren bij te houden. Zo geeft Farys|TMVW aan dat het recentelijk zijn proces,
met bijhorende systemen, voor wat betreft het registeren van spontane lekken/breuken heeft aangepast,
waardoor de data nu veel accurater wordt bijgehouden en wat aldus de toename in het aantal spontane
lekken/breuken voor verschillende materiaaltypes moet verklaren.

Vervangingspercentage bij alle leidingtypes per materiaaltype t.o.v. totaal
aantal meter leiding
Deze prestatie-indicator geeft in een percentage weer hoeveel leidingen gedurende één jaar werden
vervangen per type materiaal ten opzichte van het totale leidingnet. Vervangen leidingen zijn leidingen die
buiten dienst worden gesteld en waarbij vervolgens een nieuwe leiding ernaast wordt geplaatst. Onder
vervangen leidingen worden ook verplichte verplaatsingen begrepen. Het plaatsen van leidingen in
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verkavelingen wordt dan weer gezien als uitbreiding en niet als vervanging. Naar analogie met de andere
prestatie-indicatoren, wordt ook voor deze prestatie-indicator een onderscheid gemaakt tussen de
verschillende materiaaltypes, namelijk cement (vezel- en sidero-cement), gietijzer (grijs en nodulair gietijzer),
PE, PVC en staal. Verdere opsplitsing van het materiaaltype cement in vezelcement en sidero-cement, alsook
van gietijzer in grijs en nodulair gietijzer werd niet weerhouden, daar alle nieuwe leidingen in gietijzer steeds
nodulair gietijzer zijn en alle nieuwe leidingen in cement zijn steeds sidero-cement.
Voor enkele drinkwatermaatschappijen was het niet mogelijk data aan te leveren daar de huidige manier van
registreren van leidingen in het GIS niet toelaat te rapporteren over de leidingen die vervangen zijn in een
bepaalde periode.
In eerste instantie wordt in onderstaande grafiek weergegeven hoeveel leidingen gedurende één jaar werden
vervangen ten opzichte van het totale leidingnet. Op die manier wordt het mogelijk om deze waarden te
vergelijken met het gemiddelde opgenomen in de Europese benchmark.
Om het vervangingspercentage te berekenen wordt volgende formule gehanteerd:
𝑉𝑒𝑟𝑣𝑎𝑛𝑔𝑖𝑛𝑔𝑠𝑝𝑒𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑔𝑒 (%) =

𝐴𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑣𝑒𝑟𝑣𝑎𝑛𝑔𝑒𝑛 𝑙𝑒𝑖𝑑𝑖𝑛𝑔𝑒𝑛 𝑖𝑛 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑎𝑙𝑡𝑦𝑝𝑒 𝑋 (𝑚)
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑎𝑙 𝑎𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑙𝑒𝑖𝑑𝑖𝑛𝑔𝑒𝑛 𝑖𝑛 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑎𝑙𝑡𝑦𝑝𝑒 𝑋 (𝑚)

Figuur 32 – AM: Vervangingspercentage bij alle leidingtypes ten opzichte van het volledige leidingnetwerk van de
individuele drinkwatermaatschappijen

In bovenstaande figuur is waar te nemen dat het jaarlijks vervangingspercentage per drinkwatermaatschappij
sterk verschilt en varieert van 0,54% tot en met 1,78% voor het referentiejaar 2016. Het gewogen
gemiddelde vervangingspercentage van de Vlaamse drinkwatersector voor het referentiejaar 2016 bedroeg
0,73% over alle leidingtypes en materiaaltypes heen. Dit vervangingspercentage lijkt eerder laag (het
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gemiddelde uit de Europese benchmark bedraagt 1,46%, weliswaar in 2010), daardoor dreigen we in de
toekomst te evolueren naar een relatief ‘oud’ netwerk. De weergegeven resultaten dienen aldus in een
perspectief te worden geplaatst waarbij de lezer begrijpt dat dit een momentopname van het jaar 2016 is.
De resultaten met betrekking tot het jaar 2018 zijn echter in stijgende lijn, daar het jaarlijks
vervangingspercentage per drinkwatermaatschappij varieert tussen 0,86% en 2,11% wat meteen ook een
ander gewogen gemiddelde levert voor wat betreft het vervangingspercentage van de Vlaamse
drinkwatersector in 2018, namelijk 1,03%.
In wat volgt worden de resultaten van de individuele drinkwatermaatschappijen verder in detail opgedeeld
per materiaaltype, zodat het voor de lezer duidelijk wordt te reconstrueren welk materiaaltype steeds wordt
vervangen.

Figuur 33 – AM: Vervangingspercentage bij alle leidingtypes in materiaal cement (vezel- en sidero-cement)
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Figuur 34 – AM: Vervangingspercentage bij alle leidingtypes in materiaal gietijzer (grijs en nodulair gietijzer)

Figuur 35 – AM: Vervangingspercentage bij alle leidingtypes in materiaal PE
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Figuur 36 – AM: Vervangingspercentage bij alle leidingtypes in materiaal PVC

Figuur 37 – AM: Vervangingspercentage bij alle leidingtypes in materiaal staal

Uit bovenstaande figuren is op te merken dat, indien drinkwatermaatschappijen vervangen doorvoeren, in de
meeste gevallen vooral leidingen in cement (vezel- en sidero-cement), gietijzer (grijs en nodulair) en in
mindere mate staal worden vervangen. Dit is niet onlogisch daar dit enerzijds eerder gemiddeld oudere
materialen zijn en anderzijds leveren deze materialen ook vaak problemen met betrekking tot de kwaliteit van
het drinkwater, denk bijvoorbeeld aan de bruinwaterproblematiek (grijs gietijzer). Het vervangen van leidingen
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is vaak het gevolg van optredende slijtage of breuken, echter zitten noodgedwongen verplaatsingen van
leidingen ook vervat in voorgenoemde vervangingspercentages.

Vervangingsinvesteringen/uitbreidingsinvesteringen met betrekking tot
leidingen/productie t.o.v. de totale investeringen
De volgende twee kritieke prestatie-indicatoren hebben als doel inzicht te creëren op het percentage aan
vervangings- en uitbreidingsinvesteringen ten opzichte van het totaal aantal investeringen met betrekking tot
alle leidingtypes (‘Toevoer’ en ‘Distributie’):
-

Vervangingsinvesteringen met betrekking tot alle leidingtypes t.o.v. de totale investeringen;

-

Uitbreidingsinvesteringen met betrekking tot alle leidingtypes t.o.v. de totale investeringen.

Het hanteren van bovengenoemde kritieke prestatie-indicatoren zorgt ervoor dat de som van de twee
prestatie-indicatoren steeds 100% is. Op die manier kan er inzicht worden verworven in de vervangings- en
uitbreidingsinvesteringen van alle leidingtypes.
Het begrip ‘investeringskost’ omvat alle kosten die gerelateerd zijn aan uitbreidingsinvesteringen en
vervangingsinvesteringen. Enkel de projecten die in het huidige referentiejaar afgesloten zijn, gekapitaliseerd
worden en waarvoor de afschrijvingen in het huidige referentiejaar starten, worden in rekening gebracht.
Voor wat betreft het jaar 2018 werden te weinig gegevens ter beschikking gesteld om een representatief
resultaat weer te geven in dit addendum. Voor de resultaten van het referentiejaar 2016 met betrekking tot
deze prestatie-indicatoren wordt verwezen naar het finale eindrapport ‘Asset Management’.

Standardized Average Age Index (SNAX)
De Standardized Average Age Index (SNAX)4 tracht na te gaan hoe oud/nieuw een leidingnetwerk is. De
technische levensduur van elke materiaalsoort wordt gestandaardiseerd voor alle drinkwatermaatschappijen.
Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de gestandaardiseerde technische leeftijden van de Europese
Benchmarkoefening (cement – 85 jaar, gietijzer – 90 jaar, 100 jaar, PE – 70 jaar, PVC – 70 jaar en staal – 100
jaar). De SNAX levert een getal tussen 0 en 1, waarbij een SNAX van kleiner dan 0,4 staat voor een 'gemiddeld
nieuw netwerk' en een SNAX van groter dan 0,6 voor een 'gemiddeld oud netwerk'. Voor een bepaalde set
leidingen kan de SNAX worden berekend met behulp van onderstaande formule:
𝑁

𝑆𝑁𝐴𝑋 = ∑ 𝐿𝑎𝑖
𝑖=1

𝐴𝑎𝑐𝑡,𝑖
𝐴𝑟𝑒𝑓,𝑖

Waarbij de geïdentificeerde symbolen in de formule het volgende voorstellen:

4

Prestatie-indicatoren en stuurparameters voor het distributienet. BTO rapport (2015)
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i:

leidinggroep “i” (‘Toevoer’, ‘Distributie’, ‘Productie’);

N:

aantal leidinggroepen;

Lai:

aandeel van de lengte van leidinggroep “i” ten opzichte van de totale lengte van het te evalueren
distributienet (%);

Aact,i:

actuele gemiddelde leeftijd van leidinggroep “i” (jaar);

Aref,i:

referentieleeftijd van leidinggroep “i” (jaar). Hiervoor werd gebruikt gemaakt van de
gestandaardiseerde technische leeftijden van de Europese Benchmarkoefening (vezel- en siderocement – 85 jaar, grijs en nodulair gietijzer – 90 jaar, PE – 70 jaar, PVC – 70 jaar en staal – 100 jaar).

Uit onderstaande figuur kunnen we concluderen dat geen enkel drinkwaterbedrijf beschikt over een
‘gemiddeld oud netwerk’ en dat zelfs één drinkwaterbedrijf beschikt over een ‘gemiddeld nieuw netwerk’.
Deze stelling geldt zowel voor de resultaten bekomen in het referentiejaar 2016, als in het beschouwde jaar
2018. Ondanks het feit dat, uit ervaring van eerdere projecten die KPMG heeft uitgevoerd binnen de
nutssector, is gebleken dat de gemiddelde leeftijd van assets op dit moment hoger is dan ooit tevoren, kan
er dus worden besloten dat het netwerk in het Vlaamse drinkwaterlandschap relatief nieuw is, daar het
verschil tussen de SNAX van de zeven drinkwatermaatschappijen die net niet de grens van 0,40 behalen zeer
beperkt is, rekening houdend met het Europese gemiddelde van 0,48 en het Vlaams gewogen gemiddelde
van 0,44 voor het jaar 2018. Een daling van de SNAX voor een drinkwatermaatschappij in 2018 ten opzichte
van 2016 impliceert dat de desbetreffende drinkwatermaatschappij heeft ingezet op vervangingen van
oudere leidingen, wat volledig in lijn is met de rol van een goede asset beheerder.

Figuur 38 – AM: Standardised Average Age Index (SNAX) van de individuele drinkwatermaatschappijen
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Totale onderhoudskost/investeringskost van alle leidingtypes t.o.v. totaal
aantal meter van alle leidingtypes
De twee ‘Kost/Opbrengst’ prestatie-indicatoren trachten een onderlinge vergelijking te maken tussen de
verschillende drinkwatermaatschappijen voor wat betreft de totale onderhoudskost en investeringskost van
alle leidingtypes.
Om een vergelijkende basis te kennen worden de prestatie-indicatoren steeds weg gedeeld door de totale
lengte van het leidingnet voor alle materiaaltypes. Er dient te worden opgemerkt dat de prestatie-indicator
wordt berekend ten opzichte van alle leidingen en niet enkel ten opzichte van de nieuwe leidingen waarvoor
investeringen gebeurd zijn. Dit is ook de manier waarop deze werd gedefinieerd in de werksessies, echter
het definiëren van deze andere prestatie-indicator kan ook relevant zijn, hiervoor ontbreekt de noodzakelijk
data.
Om duidelijkheid te scheppen omtrent de begrippen onderhouds- en investeringskosten, werden in
samenspraak met de werkgroep de begrippen als volgt gedefinieerd:
Onderhoudskosten
Alle kosten die gerelateerd zijn aan het in dienst houden van de assets, alsook het potentieel
verlengen van de assets, wordt begrepen onder onderhoudskosten. Hierin zit zowel preventief,
correctief als periodiek onderhoud vervat. Er wordt dus enkel gebruik gemaakt van rechtstreeks
toewijsbare

kosten.

Overhead

gaan

toewijzen

is

sterk

verschillend

van

de

ene

drinkwatermaatschappij tot de andere. Mogelijke kosten die tot het begrip ‘onderhoudskost’ worden
gerekend, zijn weergegeven in de volgende, niet-limitatieve, lijst: toezicht, waterstalen, spoelen,
nazicht, kathodische bescherming, arbeidsuren, materiaaluitrusting, ...
Investeringskosten
Het begrip ‘investeringskost’ omvat alle kosten die gerelateerd zijn aan uitbreidingsinvesteringen en
vervangingsinvesteringen. Enkel de projecten die in het huidige referentiejaar afgesloten zijn,
gekapitaliseerd worden en waarvoor de afschrijvingen in het huidige referentiejaar starten, worden
in rekening gebracht.
Dit alles leidt uiteindelijk tot het definiëren van twee verschillende prestatie-indicatoren waarvoor de
drinkwatermaatschappijen data hebben aangeleverd en waarbij de resultaten gevisualiseerd worden in
onderstaande grafieken:
1. Totale onderhoudskost van alle leidingtypes ten opzichte van het totaal aantal meter van alle
leidingtypes per drinkwaterbedrijf;
€
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒 𝑜𝑛𝑑𝑒𝑟ℎ𝑜𝑢𝑑𝑠𝑘𝑜𝑠𝑡 (€)
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒 𝑜𝑛𝑑𝑒𝑟ℎ𝑜𝑢𝑑𝑠𝑘𝑜𝑠𝑡 𝑝𝑒𝑟 𝑚𝑒𝑡𝑒𝑟 ( ) =
𝑚
𝐴𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑚𝑒𝑡𝑒𝑟 𝑙𝑒𝑖𝑑𝑖𝑛𝑔 (𝑚)
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2. Totale investeringskost van alle leidingtypes ten opzichte van het totaal aantal meter van alle
leidingtypes per drinkwaterbedrijf;
€
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔𝑠𝑘𝑜𝑠𝑡 (€)
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔𝑠𝑘𝑜𝑠𝑡 𝑝𝑒𝑟 𝑚𝑒𝑡𝑒𝑟 ( ) =
𝑚
𝐴𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑚𝑒𝑡𝑒𝑟 𝑙𝑒𝑖𝑑𝑖𝑛𝑔 (𝑚)

Figuur 39 – AM: Totale onderhoudskost van alle leidingtypes t.o.v. totaal aantal meter van alle leidingtypes van de
individuele drinkwatermaatschappijen

Er dient te worden opgemerkt dat de opgenomen onderhoudskosten per drinkwatermaatschappij kunnen
verschillen, naargelang wat zij er onder begrijpen. De gewogen gemiddelde onderhoudskost per lopende
meter van de Vlaamse drinkwatersector bedroeg in het referentiejaar 2016 0,45 €/m. Bovenstaande figuren
tonen aan dat dit gemiddelde is toegenomen tot 0,55 €/m.
In principe kunnen bovenstaande resultaten in relatie worden gebracht met het aantal herstellingen van
spontane lekken en breuken. Per definitie zou een hoge onderhoudskost gepaard moeten gaan met een
hoog aantal aan spontane lekken en breuken. Er zijn echter te veel onbekenden om deze resultaten één op
één in relatie te brengen tot het aantal herstellingen van lekken/breuken.
In bovenstaande resultaten is waar te nemen dat de totale onderhoudskost per lopende meter voor Waterlink is toegenomen ten gevolge van een nieuwe toepassing met betrekking tot ‘toeslag overhead’, sinds de
indienstname van het nieuwe ERP-systeem.s
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Figuur 40 – AM: Totale investeringskost van alle leidingtypes t.o.v. totaal aantal meter van alle leidingtypes van
de individuele drinkwatermaatschappijen

In het referentiejaar 2016 bedroeg de gewogen gemiddelde investeringskost per lopende meter 1,51 €/m
voor de Vlaamse drinkwatersector. Opvallend was de hoge investeringskost per lopende meter van Waterlink ten opzichte van de andere drinkwatermaatschappijen. Water-link opereert echter in een zeer
verstedelijkt gebied en kiest er bewust voor nodulair gietijzer aan te leggen omdat dit volgens hen
kwalitatiever is en de voorkeur geniet in een stedelijke omgeving. In het beschouwde jaar 2018 is de
gewogen gemiddelde investeringskost per lopende meter toegenomen tot 2,17 €/m, wat grotendeels het
gevolg is van de opmerkelijke stijging bij Farys|TMVW. Zij geven aan dat deze opmerkelijke stijging in het
investeringsbedrag voor 2018 vooral een gevolg is van grote uitbreidingswerken in het toevoernet (realisatie
van het AquaDuct-project). Het verder uitspreiding van bovengenoemde resultaten over de verschillende
materiaaltypes zou de drinkwatermaatschappijen nog meer relevantie informatie opleveren om op een
kwalitatieve wijze de bestaande assets (leidingen) te beheren, echter om de investeringskost per lopende
meter uit te spreiden over de verschillende materiaaltypes is additionele data noodzakelijk, die momenteel
niet door alle drinkwatermaatschappijen konden worden aangeleverd.

Totale Asset replacement investment per property
Deze prestatie-indicator is afkomstig van de European Benchmark, waarbij property verwijst naar het aantal
verbonden eigendommen. De prestatie-indicator wordt berekend door de totale investeringskost aan
leidingen te delen door het totaal aantal wooneenheden. Aangezien zowel toevoerleidingen, als
distributieleidingen over aftakkingen beschikken, worden in deze kritieke prestatie-indicator beide leiding
types in rekening gebracht. De prestatie-indicator wordt als volgt berekend:
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€
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔𝑠𝑘𝑜𝑠𝑡 (€)
𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡 𝑟𝑒𝑝𝑙𝑎𝑐𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑝𝑒𝑟 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑒𝑟𝑡𝑦 (
)=
𝑤𝑜𝑜𝑛𝑒𝑒𝑛ℎ𝑒𝑖𝑑
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑎𝑙 𝑎𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑤𝑜𝑜𝑛𝑒𝑒𝑛ℎ𝑒𝑑𝑒𝑛 (#)

Figuur 41 – AM: Asset replacement investment per property per drinkwaterbedrijf

De gewogen gemiddelde asset replacement investment per property voor de Vlaamse drinkwatersector
bedroeg in het referentiejaar 2016 30,17 euro per wooneenheid, terwijl deze in 2018 is toegenomen tot 43,93
euro per wooneenheid. In de Europese benchmark bedraagt het gemiddelde met betrekking tot deze
prestatie-indicator 35,00 euro per wooneenheid. In het referentiejaar 2016 bevonden quasi alle
drinkwaterbedrijven zich onder dit Europese gemiddelde op I.W.V.B. na (het verschil is echter zeer beperkt).
Wanneer we dit Europese gemiddelde in relatie brengen tot de bekomen resultaten voor het jaar 2018, gaat
deze stelling echter niet meer op en bevinden De Watergroep, Farys|TMVW en Pidpa zich nu ook boven dit
gemiddelde.

% van het bestaande netwerk dat ouder is dan de technische levensduur per
materiaal
De eerste prestatie-indicator rond ‘Effectiviteit’ handelt over het aandeel of percentage van het bestaande
netwerk dat ouder is dan de technische levensduur. Voor deze eerste benchmarkoefening wordt als
referentiejaar van het betreffende materiaal gebruik gemaakt worden van de leeftijden die ook bij de SNAX
worden gehanteerd. Concreet wordt wederom gebruik gemaakt van de gestandaardiseerde technische
leeftijden van de Europese Benchmarkoefening (vezel- en sidero-cement – 85 jaar, grijs en nodulair gietijzer
– 90 jaar, 100 jaar, PE – 70 jaar, PVC – 70 jaar en staal – 100 jaar).
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Onderstaande figuren geven per materiaal weer welk aandeel van het bestaand netwerk ouder is dan de
vooropgestelde technische levensduur. Deze prestatie-indicator werd berekend ten opzichte van het aantal
leiding materiaal in het desbetreffende materiaal en niet in het totaal aantal leiding over alle materialen heen.
% 𝑎𝑎𝑛 𝑙𝑒𝑖𝑑𝑖𝑛𝑔 𝑖𝑛 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑎𝑙𝑡𝑦𝑝𝑒 𝑋 𝑑𝑎𝑡 𝑜𝑢𝑑𝑒𝑟 𝑖𝑠 𝑑𝑎𝑛 𝑡𝑒𝑐ℎ𝑛𝑖𝑠𝑐ℎ𝑒 𝑙𝑒𝑣𝑒𝑛𝑠𝑑𝑢𝑢𝑟
=

𝐿𝑒𝑛𝑔𝑡𝑒 𝑎𝑎𝑛 𝑙𝑒𝑖𝑑𝑖𝑛𝑔 𝑖𝑛 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑎𝑙𝑡𝑦𝑝𝑒 𝑋 𝑑𝑎𝑡 𝑜𝑢𝑑𝑒𝑟 𝑖𝑠 𝑑𝑎𝑛 𝑡𝑒𝑐ℎ𝑛𝑖𝑠𝑐ℎ𝑒 𝑙𝑒𝑣𝑒𝑛𝑠𝑑𝑢𝑢𝑟 (𝑚)
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒 𝑙𝑒𝑛𝑔𝑡𝑒 𝑎𝑎𝑛 𝑙𝑒𝑖𝑑𝑖𝑛𝑔 𝑖𝑛 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑎𝑙𝑡𝑦𝑝𝑒 𝑋 (𝑚)

Figuur 42 – AM: Percentage van het bestaande netwerk in vezelcement dat ouder is dan de technische
levensduur van de individuele drinkwatermaatschappijen
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Figuur 43 – AM: Percentage van het bestaande netwerk in sidero-cement dat ouder is dan de technische
levensduur van de individuele drinkwatermaatschappijen

Figuur 44 – AM: Percentage van het bestaande netwerk in grijs gietijzer dat ouder is dan de technische
levensduur van de individuele drinkwatermaatschappijen
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Figuur 45 – AM: Percentage van het bestaande netwerk in nodulair gietijzer dat ouder is dan de technische
levensduur van de individuele drinkwatermaatschappijen

Figuur 46 – AM: Percentage van het bestaande netwerk in PE dat ouder is dan de technische levensduur van de
individuele drinkwatermaatschappijen
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Figuur 47 – AM: Percentage van het bestaande netwerk in PVC dat ouder is dan de technische levensduur van de
individuele drinkwatermaatschappijen

In eerste instantie dient te worden opgemerkt dat geen enkel drinkwaterbedrijf beschikt over stalen
leidingtypes, waarvan de ouderdom de referentieleeftijd overschrijdt.
De opmerkelijke daling ten behoeve van De Watergroep is het gevolg van een datakwaliteitsverbetering voor
wat betreft het registereren van de aanlegdatum van leidingen, waar voorheen heel wat leidingen als
onbekend werden gecategoriseerd.
Indien we de resultaten van deze prestatie-indicator in relatie brengen tot de prestatie-indicator ‘SNAX’, wordt
het mogelijk om dieper in te gaan op de reden waarom zeven van de acht drinkwatermaatschappijen net niet
de grens van een ‘gemiddeld nieuwe netwerk’ behalen. Echter wensen we als voetnoot mee te geven dat
het verschil tussen de SNAX van de zeven drinkwatermaatschappijen en de grens van een ‘gemiddeld nieuw
netwerk’ quasi nihil is.
Zo blijkt uit bovenstaande grafieken dat de geïdentificeerde zeven drinkwatermaatschappijen net niet het
statuut van een ‘gemiddeld nieuw netwerk’ behalen ten gevolge van hoofdzakelijk een verouderd gietijzeren
netwerk met daarbij gekoppeld een relatief beperkt verouderd cement netwerk.

Effectiviteitsindicatoren
Tot slot werden nog een aantal effectiviteitsindicatoren gedefinieerd, die inzicht moeten bieden hoe effectief
het leidingnetwerk van de verschillende drinkwatermaatschappijen is. Voor wat betreft het herberekenen
van deze prestatie-indicatoren voor het jaar 2018, werden de drinkwatermaatschappijen niet verplicht om
nieuwe data aan te leveren voor deze prestatie-indicatoren. Voor de resultaten met betrekking tot deze
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prestatie-indicatoren voor het referentiejaar 2016 wordt dan ook verwezen naar het finale eindrapport ‘Asset
Management’. Meer specifiek handelt het over volgende prestatie-indicatoren:
-

Een algemene prestatie-indicator die dieper ingaat op het aantal meldingen rond afwijkende
kwaliteit/kwantiteit van het geleverde water per 1000 wooneenheden. Deze kritieke prestatieindicator omvat zowel meldingen over leveringsonderbreking, drukverlies als bruinwater (nietlimitatieve lijst);

-

Een

specifieke

prestatie-indicator

waarbij

enkel

de

meldingen

over

drukverlies

of

leveringsonderbreking worden weergegeven;

-

Een specifieke prestatie-indicator waarbij louter de meldingen omtrent bruinwater worden
gecapteerd;

-

Een specifieke prestatie-indicator die het aantal meldingen (van type A, B of C) aan de VMM per
1000 wooneenheden weergeeft. Het type melding A, B of C is gerelateerd aan de ernstgraad van
de meldingen. Om een zelfde vergelijkingsbasis te verkrijgen werd deze kritieke prestatie-indicator
weg gedeeld door het totaal aantal aftakkingen.
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