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Voorwoord

Beste lezer, 

Voor u ligt een zevende procesbenchmarkrapport ‘facturatie’. Als kersverse voorzitter van AquaFlanders vzw 
heb ik het genoegen u dit rapport te mogen voorstellen en ben ik er fier op dat de waterbedrijven in alle 
openheid gegevens hebben uitgewisseld.

De Vlaamse waterbedrijven hechten veel belang aan het continue optimaliseren van de eigen werking 
en middelen. Om dat te realiseren zetten ze in op procesbenchmarks op sectorniveau. Daarbij worden 
de verschillende werkwijzen voor een proces naast elkaar gelegd en onder de loep genomen. De 
procesbenchmark omvat enerzijds een meting van een aantal vastgelegde KPI’s en anderzijds een 
maturiteitsmeting van het proces zelf. Het uittekenen van dat proces gebeurde in nauwe samenwerking 
met de WaterRegulator en met de steun van procesbegeleider KPMG. In de voorbije jaren bleken deze 
procesbenchmarks op sectorniveau steeds een bijzonder boeiende oefening, waarbij de waterbedrijven niet 
enkel de eigen processen kritisch bekijken, maar ook leren van elkaar.

De procesbenchmark van ‘facturatie’ werd in 2020 uitgevoerd en afgerond. In die benchmark werd de 
volledige facturatiecyclus voor huishoudelijke en niet-huishoudelijke abonnees en private waterwinners in 
kaart gebracht en geanalyseerd. 

Graag wil ik alle deelnemende waterbedrijven en KPMG bedanken voor hun deelname en medewerking 
aan deze procesbenchmark. Uit de benchmarkoefening bleek dat het facturatieproces een hoge graad van 
standaardisatie heeft. Dat zorgt voor een algemeen hoge procesmaturiteit. Er blijven binnen dit proces 
echter een aantal domeinen waarop verbetering mogelijk is. Op basis van dit rapport stellen de Vlaamse 
waterbedrijven op individueel niveau verbetertrajecten op en zetten ze zich ook in voor gezamenlijke 
initiatieven ter versterking van dit proces. Ik wens de waterbedrijven daarbij veel succes toe.

Veel leesgenot.

Brecht Vermeulen
Voorzitter AquaFlanders
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1 Executive summary
De procesbenchmark kadert in een prestatie- en efficiëntievergelijking, zoals opgenomen in opdracht van 
de WaterRegulator, om te komen tot een verhoogde transparantie binnen de watersector en een verbeterde 
bedrijfsvoering bij de waterbedrijven (AGSO Knokke-Heist, De Watergroep, FARYS|TMVW, IWVA, Pidpa en water-
link).

De te benchmarken processen werden bepaald in samenspraak met AquaFlanders, de waterbedrijven en de 
VMM. Onderliggend rapport is het resultaat van de zevende procesbenchmark, waarbij één benchmark per jaar 
wordt uitgevoerd.

Het doel van onderliggende oefening betreft de vergelijking van het proces ‘facturatie’ tussen de Vlaamse 
waterbedrijven. De benchmark werd uitgevoerd door de procesbenchmarkwerkgroep van AquaFlanders, waarin 
alle waterbedrijven vertegenwoordigd zijn, opgevolgd door de VMM (toezichthouder en WaterRegulator). Deze 
procesbenchmark omvat twee luiken: enerzijds een kwantitatieve analyse op basis van prestatie-indicatoren en 
anderzijds een inschatting van de procesmaturiteit op basis van een ‘Business Process Maturity Model’ (BPMM) 
dat voor de watersector werd ontwikkeld.

Op basis van de geïdentificeerde prestatie-indicatoren voor het proces ‘facturatie’ kan de algemene performantie 
van de verschillende waterbedrijven onderling worden vergeleken. De opgestelde prestatie-indicatoren meten 
verschillende aspecten van het proces, waarbij de resultaten een globaal beeld geven van het facturatieproces 
bij de verschillende waterbedrijven en meer inzicht kunnen brengen bij de identificatie van mogelijke 
verbeteringen.

Het BPMM-maturiteitsraamwerk werd door KPMG in samenwerking met Prof. Dr. De Backer ontwikkeld om een 
kwalitatieve inschatting te kunnen maken van de maturiteit van processen binnen de drinkwatersector. Op 
die manier wordt er gepeild naar de vaardigheden van de verschillende waterbedrijven met betrekking tot de 
uitvoering van het proces ‘facturatie’. Op basis daarvan hebben we voor het proces gepeild naar de domeinen 
‘ontwerp en documentatie’, ‘procesverbetering’, ‘metrieken’, ‘uitvoerders’, ‘IT-ondersteuning’ en ‘ontwikkeling van de 
dienstverlening’.

De voornaamste bevindingen en aanbevelingen voor het proces ‘facturatie’ worden onderstaand samengevat 
op het niveau van de Vlaamse drinkwatersector. Merk echter op dat deze conclusies niet eenduidig kunnen 
worden overgenomen voor de individuele waterbedrijven, mede omdat de context, het bedrijfsprofiel en 
de bedrijfsstrategie onderling sterk kunnen verschillen. Dat gegeven dient ook door de lezer te worden 
meegenomen bij de interpretatie van de resultaten en aanbevelingen in dit rapport.

Prestatie-indicatoren

Met prestatie-indicatoren wordt het proces ‘facturatie’ op een kwantitatieve manier vergeleken tussen de 
waterbedrijven. Er werd beslist om ook een aantal indicatoren op te nemen die de context weergeven waarin 
dit proces zicht situeert. Die contextindicatoren geven geen indicatie van de prestatie van het facturatieproces, 
maar schetsen de verschillende situaties waarin de drinkwaterbedrijven zich bevinden en kunnen helpen om de 
prestatie-indicatoren te interpreteren.

In Vlaanderen werden er 12,6 miljoen facturen uitgestuurd in 2019. De tussentijdse facturen en de 
verbruiksfacturen vormen het grootste deel van de uitgestuurde facturen met respectievelijk 71% en 24% van 
de uitgestuurde facturen. Het aantal uitgestuurde facturen loopt gelijk met het aantal abonnees. Daardoor 
varieert het aantal uitgestuurde facturen sterk tussen de 6 Vlaamse drinkwaterbedrijven. De Watergroep stuurt 
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met meer dan 6 miljoen facturen 49% van de Vlaamse waterfacturen uit. Het hele facturatieproces wordt binnen 
de verschillende waterbedrijven ondersteund door 40 VTE’s in totaliteit voor de sector.

Als men kijkt naar het aantal facturen dat per abonnee wordt verstuurd, zien we bij de waterbedrijven 
een variatie tussen 3 en 4,5 facturen per abonnee. Het aantal uitgestuurde facturen per abonnee wordt 
grotendeels bepaald door wettelijke bepalingen en het gehanteerde beleid van de drinkwaterbedrijven. IWVA 
heeft bijvoorbeeld een beleid dat sterk inzet op aanrekening via domiciliëring. Als men de aanrekeningen via 
domiciliëring waarvoor geen tussentijdse factuur wordt uitgestuurd in mindering brengt, stuurt IWVA met 1,4 
facturen per abonnee per jaar het minste aantal facturen uit van de Vlaamse waterbedrijven.

Als we de doorlooptijd analyseren tussen het ontvangen van de meterstand en het versturen van de 
verbruiksfactuur, ligt voor nagenoeg alle waterbedrijven het percentage van uitgestuurde verbruiksfacturen 
binnen 1 week na het ontvangen van de meterstand boven de 94% en na 2 weken boven de 97%. De 
Watergroep heeft na 2 weken reeds 99% van de verbruiksfacturen uitgestuurd.

De kwaliteit van de uitgestuurde facturen kunnen we bekijken aan de hand van het ‘first-time-right’-percentage. 
Alle waterbedrijven presteren goed op die KPI met een ‘first-time-right’-percentage boven 96%. Belangrijk om 
op te merken is dat een ‘first-time-right’-percentage van 100% niet haalbaar is. Er kan immers een rechtzetting 
gebeuren door een fout van het waterbedrijf doordat er incorrecte of laattijdige informatie wordt ontvangen van 
een andere partij. Daarnaast kunnen we de kwaliteit eveneens evalueren aan de hand van het percentage van 
de uitgestuurde facturen waarvoor een klacht wordt ontvangen. Daarbij zien we dat alle waterbedrijven goed 
presteren met minder dan 1 op de 1000 facturen die tot een klacht leidt.

Als we kijken naar het ‘percentage uitgestuurde verbruiksfacturen en eindfacturen op basis van een effectieve 
meterstand’, zien we tussen de waterbedrijven een variatie van 85,6% tot 99%. Die variatie heeft grotendeels te 
maken met een beleidsbeslissing om al dan niet meteropnemers in te zetten om de ontbrekende meterstanden 
te achterhalen. Door digitale watermeters uit te rollen, waardoor de meterstand automatisch wordt ontvangen 
door het waterbedrijf, verwacht men dat die indicator zal stijgen in de komende jaren.

De personeelskost en de distributiekosten zijn het belangrijkste deel van de facturatiekost. De kost voor 
distributie van facturen via post ligt voor de meeste waterbedrijven tussen € 0,60 en € 0,70 per factuur. Wanneer 
een factuur niet via de post wordt verstuurd, kan de print, verwerking en portkost bespaard worden. Andere 
kosten die daarvoor in de plaats komen, zijn steeds lager. Door die mogelijke kostenbesparing en uit ecologische 
overwegingen ondernemen alle waterbedrijven acties om abonnees te overhalen om over te schakelen van een 
papieren factuur naar een e-factuur. E-facturen worden binnen deze benchmark gedefinieerd als alle facturen 
die niet via de post verstuurd worden. Binnen de Vlaamse waterbedrijven is IWVA met 72,1% daarin de koploper. 
De andere waterbedrijven behalen een e-facturatiegraad tussen 10,1% en 45%.

In 2019 werd er door de verschillende waterbedrijven in Vlaanderen in totaal € 12 miljoen gespendeerd 
aan facturatie-activiteiten. Die kosten bestaan uit personeelskosten, IT-onderhoudskosten, afschrijvingen, 
interne kosten voor distributie, externe kosten voor distributie en overige operationele kosten. Een exacte 
vergelijking van de kost per factuur tussen de waterbedrijven is niet eenduidig te bepalen door onder meer 
een verschil in toepassing van boekhoudkundige regels (vb. afschrijftermijn), de inschatting van toewijzing 
van bedrijfssysteemkosten (vb. ERP-systeem) aan het facturatieproces en het verschil in investeringshistoriek. 
Indicatief kunnen we meegeven dat de kostprijs per factuur tussen € 0,63 en € 1,49 was in 2019. Dat komt 
overeen met een kost tussen de € 2,37 en € 6,75 per abonnee per jaar.

Procesmaturiteit

Een maturiteitsanalyse van het facturatieproces werd uitgevoerd bij de verschillende waterbedrijven. Aan 
de hand van het BPMM-maturiteitsraamwerk werd het proces binnen 6 domeinen geanalyseerd: ontwerp 



en documentatie, procesverbetering, metrieken, uitvoerders, IT-ondersteuning en ontwikkeling van de 
dienstverlening. Per domein werd vervolgens de maturiteit op een of meerdere dimensies onderzocht. Voor 
elke dimensie werd het ambitiebereik gedefinieerd, dat aangeeft welke maturiteit verwacht en nagestreefd 
wordt voor het facturatieproces.

Op basis van de maturiteitsanalyse kunnen we stellen dat de gemiddelde maturiteit voor de sector 
zich voor alle domeinen binnen het gedefinieerde ambitieniveau situeert. Het facturatieproces is bij de 
verschillende waterbedrijven sterk gestandaardiseerd en geautomatiseerd. Dat wordt gereflecteerd in de 
hoge procesmaturiteit die algemeen wordt waargenomen. Daardoor stellen we in de domeinen ‘ontwerp en 
documentatie’ en ‘IT-ondersteuning’ een zeer hoge maturiteit voor dit proces vast. Er is echter wel nog steeds 
een verbeterpotentieel op een aantal dimensies van de domeinen.

Het domein ‘ontwerp en documentatie’ kent een sterke algemene maturiteitsscore. Dat zien we onder 
andere terugkomen in de kennis van afhankelijkheden en in het integreren van de afhankelijke processen 
zoals meteropname en klachtenbehandeling. Op de dimensie ‘communicatie over het proces’ behaalt elk 
waterbedrijf de hoogst mogelijke score. Het facturatieproces is op dat domein zeer matuur, voornamelijk 
door de uitstekende cross-organisationele afstemming. Een verbeterpotentieel voor enkele waterbedrijven is 
het uitwerken van gedetailleerde documentatie over het gehele facturatieproces en het modelleren van het 
proces en alle gerelateerde componenten.

Ook op het domein ‘procesverbetering’ kan het facturatieproces als zeer matuur worden beschouwd. 
Binnen dat domein behalen alle waterbedrijven de maximale score door hun sterke communicatie over 
procesverbeteringen. Toch blijft er ruimte voor verbetering. De uitvoering van procesverbeteringen wordt 
immers meestal ad-hoc aangepakt door de procesuitvoerders. Daarbij kan het proces in maturiteit verhogen 
door tijdens een project te werken met een gestandaardiseerde methodologie, procedures en sjablonen.

De maturiteit inzake ‘metrieken’ ligt binnen het gezamenlijk bepaalde ambitiebereik. Voor het facturatieproces 
ligt de focus voor ‘metrieken’ op de operationele opvolging van de dagdagelijkse werking. Door bijkomende 
‘metrieken’ te definiëren in de thema’s ‘kost’, ‘tijd’ en ‘kwaliteit van het proces’ kan een volledigere kijk op het 
facturatieproces worden gecreëerd. Daarnaast is er binnen verschillende waterbedrijven nog verbetering 
mogelijk door sterker in te zetten op de automatisatie van de KPI-verwerking.

Binnen het domein ‘uitvoerders’ zien we een goed beheer van de inzet van het personeel zowel op korte als 
op lange termijn. De medewerkers hebben een goede kennis van het proces met een duidelijk zicht op de 
risico’s, uitzonderlijke gevallen en de impact op andere processen. De verantwoordelijke van het proces zorgt 
dat de kennis van het proces up-to-date blijft en dat nieuwe informatie voldoende verspreid wordt binnen de 
organisatie. Een lage maturiteit wordt waargenomen op het vlak van lessons learned. Veelal is er geen beleid 
voor het systematisch en gestructureerd documenteren en centraal beheren van zulke leerpunten.

De maturiteit voor het domein ‘IT-ondersteuning’ is heel hoog. Bij alle drinkwaterbedrijven werd een 
doorgedreven automatisatie vastgesteld van het facturatieproces door het IT-landschap in te richten in 
functie van de behoeftes voor het facturatieproces. Het facturatieproces wordt voornamelijk binnen het 
ERP-systeem georkestreerd. Waar integratie met andere applicaties vereist is, verloopt dit vlekkeloos. Als 
uitzondering daarop geldt de integratie met systemen van externe stakeholders.

Het facturatieproces binnen de Vlaamse drinkwatersector is zoals eerder vermeld erg gestandaardiseerd en 
matuur. Toch rust de sector voor dit proces niet op zijn lauweren, maar wordt er proactief onderzocht wat 
de mogelijkheden zijn voor verdere ontwikkeling van de dienstverlening. Zowel andere waterbedrijven als 
potentiële dienstverleners worden proactief gecontacteerd om innovatieve verbeteringen te onderzoeken. Dat 
resulteert eveneens in een hoge maturiteitsscore binnen het domein van ‘ontwikkeling van de dienstverlening’.
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2 Inleiding

2.1 De opdracht

In opdracht van AquaFlanders voert KPMG benchmarkstudies uit binnen de drinkwatersector, waarbij 
1 proces per jaar wordt vergeleken en geanalyseerd. Dit jaar wordt er dieper ingegaan op het proces 
‘genereren en uitsturen van facturen en tussentijdse facturen’. In de komende jaren zullen de volgende 
processen aan bod komen:

• Exploitatie van toevoerleidingen en distributienetten (2021)
• Beheer en bewaking van bestaande grondwater- en oppervlaktewaterbronnen, bestemd voor de 

productie van drinkwater (2022)
• Administratie van verbruikersgegevens op klantniveau (2023)
• Reparatie van acuut optredende storingen in toevoer- en distributieleidingen (2024)

In de voorgaande procesbenchmarks werden reeds volgende geselecteerde processen/thema’s behandeld 
binnen de drinkwatersector:

• Het proces van debiteurenbeheer
• De analyse en opvolging van niet in rekening gebracht water
• De klachtenbehandelingsprocedure
• Het proces van asset management
• Het proces voor nieuwe aftakkingen
• Het behandelen van nieuwe risico’s en nieuwe meettechnologieën voor het waarborgen van de 

drinkwaterkwaliteit

In dit verslag gaan we dieper in op het proces ‘genereren en uitsturen van facturen en tussentijdse facturen’. 
In dit rapport zal er naar dit proces worden verwezen als het proces ‘facturatie’.

Op basis van de ervaring van de dienstverlener, de resultaten van eerder uitgevoerde onderzoeken en 
beschikbare gegevens uit de literatuur werd ons gevraagd om dat proces binnen de drinkwaterbedrijven 
van nabij te analyseren en te vergelijken aan de hand van een procesbenchmark. Op basis van die analyses 
worden vervolgens aanbevelingen geformuleerd om het betreffende proces te optimaliseren en te 
verbeteren.

Concreet omvat onze dienstverlening zowel het analyseren van het betreffende proces, het definiëren van 
het referentieproces, het formuleren van relevante prestatie-indicatoren, het vastleggen van het kader voor 
maturiteitsanalyse en het gewenste ambitieniveau, het verzamelen van de nodige data, het rapporteren van 
de resultaten en het formuleren van aanbevelingen op het niveau van de drinkwatersector met betrekking 
tot het proces. De verschillende onderdelen van de procesbenchmark gebeuren in samenspraak met de 
AquaFlanders benchmarkwerkgroep, bestaande uit specialisten van het desbetreffende onderwerp van alle 
Vlaamse waterbedrijven, AquaFlanders en de VMM (toezichthouders en regulator).
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Om deze procesvergelijking mogelijk te maken, werd er geopteerd voor de combinatie van een kwantitatieve 
procesanalyse. Daarbij wordt de focus gelegd op kwantitatieve procesindicatoren, gecombineerd met 
een kwalitatieve procesanalyse, waarbij de maturiteit van de processen zal worden beoordeeld. Verderop 
in dit document komen we daar uitgebreid op terug. Beide analyses gebeuren aan de hand van een 
referentieproces dat in samenspraak met de benchmarkwerkgroep werd opgesteld.

2.2 Situering van het proces

De voorziening van leidingwater en opvang, afvoer en zuivering van afvalwater maken deel uit van onze 
dagelijkse basisbehoeften. Het algemeen waterverkoopreglement1 (AWVR) beschrijft de rechten en plichten 
van de exploitanten van een openbaar waterdistributienetwerk, rioolbeheerders en hun klanten. Enerzijds 
worden regels vastgelegd over levering, afvoer en sanering van water. Anderzijds wordt ook bepaald op 
welke wijze de kosten worden aangerekend, uit welke componenten het watertarief wordt opgebouwd en 
hoe de facturatie moet worden uitgevoerd.

Het waterbedrijf rekent de geleverde diensten aan de klant aan via de integrale waterfactuur, wat betekent 
dat alle kosten voor waterproductie, -levering, -afvoer en -sanering via 1 factuur worden aangerekend aan 
de abonnee. Specifieke andere diensten die door de watermaatschappij worden uitgevoerd, worden via 
afzonderlijke facturen aangerekend, bijvoorbeeld een nieuwe aftakking op het drinkwaternet.

De integrale waterfactuur bestaat uit drie componenten: de drinkwaterprijs voor productie en distributie 
van drinkwater, de gemeentelijke bijdrage voor opvang en afvoer van afvalwater en de bovengemeentelijke 
bijdrage voor zuivering van afvalwater. Voor elke component bestaat het tarief uit een vaste en een 
variabele kost. De vaste kost wordt toegekend per wooneenheid met een korting per gedomicilieerde en 
is identiek bij de verschillende waterbedrijven. De variabele kost voor elke component is afhankelijk van 
het verbruik en bestaat voor huishoudelijke abonnees op zijn beurt uit twee tarieven: het basisverbruik 
en het comfortverbruik. Het volume dat via het tarief voor het basisverbruik wordt aangerekend is 30 
m³ per wooneenheid en bijkomend 30 m³ per gedomicilieerde. Het eventuele meerverbruik dat wordt 
geconsumeerd boven het berekende basisverbruik wordt aan het comforttarief aangerekend. Dat tarief is 
tweemaal zo duur als het basisverbruik.

Voor gebouwen of installaties zonder wooneenheid (bv. bedrijven, fonteinen, …) wordt een vlak tarief 
toegepast voor de aanrekening van het waterverbruik. Bedrijven met zowel huishoudelijk als niet-
huishoudelijk waterverbruik kunnen kiezen voor het huishoudelijke tarief (basis- en comforttarief) of voor 
het niet-huishoudelijke tarief, dit is het vlakke tarief. Voor grootverbruikers kan worden afgeweken van de 
standaardtarieven vanaf 500 m³/jaar en worden er individuele tarieven voor sanering vastgelegd.

In sommige gevallen is niet elke component van de integrale waterfactuur van toepassing. Voor private 
waterwinners wordt geen levering van drinkwater aangerekend en abonnees met een individuele 
behandelingsinstallatie (IBA) voor afvalwater kunnen worden vrijgesteld voor de bovengemeentelijke 
bijdrage van de waterfactuur en in sommige gevallen van de gemeentelijke bijdrage, indien voldaan is aan 
de decretale criteria.

2.3 Scope van de benchmark ‘facturatie’ 

De benchmark van het facturatieproces omvat de volledige facturatiecyclus voor huishoudelijke en 
niet-huishoudelijke abonnees en private waterwinners die in overeenstemming zijn met het algemeen 

1 Het AWVR is te consulteren via: https://www.vmm.be/wetgeving/algemeen-waterverkoopreglement.pdf

https://www.vmm.be/wetgeving/algemeen-waterverkoopreglement.pdf
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waterverkoopreglement van de Vlaamse overheid. Dit is inclusief de abonnees en private waterwinners met 
een IBA of abonnees en private waterwinners die gerechtigd zijn voor het sociaal tarief. Grootverbruikers 
met een individueel contract omtrent de levering van water maken geen onderdeel uit van deze 
benchmarkanalyse. Grootverbruikers met een vlak tarief voor de drinkwatercomponent worden wel in 
beschouwing genomen.

Voor de abonnees worden verschillende types betalingsdocumenten opgemaakt door de waterbedrijven. De 
betalingsdocumenten die worden meegenomen in deze procesbenchmark worden hieronder opgesomd. In 
dit rapport slaat het begrip ‘factuur’ op de verschillende soorten betalingsdocumenten.

• Periodieke tussentijdse facturen voor de abonnees; dit is de tussentijdse aanrekening voor het 
waterverbruik en de opvang en sanering van het afvalwater. De tussentijdse aanrekening komt in 
mindering van de verbruiksfactuur of eindfactuur en het bedrag wordt bepaald op basis van historische 
of ingeschatte afnamekarakteristieken van de klant.

• Verbruiksfactuur voor de abonnees; dit is de factuur die met vaste periodiciteit wordt verzonden naar de 
abonnee, cf. het AWVR minstens jaarlijks, die het jaarlijkse verbruik afrekent.

• Eindfactuur voor abonnees; dit is de factuur die de abonnee ontvangt na het beëindigen van de 
waterlevering.

• Facturen voor private waterwinners; dit zijn facturen gericht aan personen die een private waterwinning 
in gebruik hebben, bestemd voor menselijke aanwending.

• Debet- en creditnota’s voor grootverbruikers; een aanrekeningsdocument waarop het verschil wordt 
aangerekend van de werkelijk verschuldigde bovengemeentelijke en gemeentelijke bijdrage of 
vergoeding op basis van de definitief vastgestelde heffing op waterverontreiniging (leidingwater, 
regenwater, grondwater, oppervlaktewater, …) en de reeds aangerekende bijdrage via de integrale 
waterfactuur of voorlopige aanrekening van vergoeding.

• Rechtzettingen van uitgestuurde facturen, onder de vorm van een gecorrigeerde factuur of nieuwe 
factuur, waarin verkeerde of onvolledige vorderingen van de klant worden gecorrigeerd.

Deze procesbenchmark gaat niet dieper in op minnelijke schikkingen in het kader van een verborgen 
lek of op uitbetalingen in het kader van toegekende sociale compensaties en betalingen in verband 
met de compensatieregeling voor derden. Daarnaast zijn er ook aanrekeningsdocumenten die door de 
waterbedrijven worden opgesteld die niet zullen worden meegenomen in deze procesbenchmark. Het gaat 
bijvoorbeeld over:

• Facturen voor niet-abonnees met uitzondering voor private waterwinning (vb. andere waterbedrijven, 
grenswaterleveringen, levering ander water, scheepsleveringen, standpijpen,…)

• Facturen aan abonnees (grootverbruikers) met individueel contract voor de drinkwatercomponent
• Factureren aan abonnees voor bijkomende (zgn. éénmalige) diensten aan de abonnee (aansluiting van de 

klant, water onderzoek op vraag van klant, …)

Hoewel het begrip ‘abonnee’ volgens de definities van het AWVR strikt genomen niet geldt voor private 
waterwinners, zal in dit rapport de term ‘abonnee’ worden gebruikt om de verschillende groepen aan te 
duiden die beschouwd worden bij deze oefening: huishoudelijke abonnees, niet-huishoudelijke abonnees en 
private waterwinners.
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3 Referentieproces ‘facturatie’
In samenwerking met de werkgroep werd het referentieproces ‘facturatie’ gedefinieerd. Het referentieproces 
beschrijft uit welke onderdelen het facturatieproces is opgebouwd en geldt als gemeenschappelijke basis 
tussen de verschillende waterbedrijven. Het referentieproces omschrijft de huidige manier van werken bij de 
verschillende waterbedrijven en dient niet noodzakelijk als beste praktijk te worden geïnterpreteerd.

Het proces wordt in onderstaande figuur op een ‘high-level’-manier voorgesteld. De gedetailleerde 
beschrijving van het referentieproces in BPMN notatie is beschikbaar in de bijlage. De gestandaardiseerde 
procesbeschrijving via BPMN geeft aan wanneer het proces start, welke activiteiten worden uitgevoerd 
alvorens het proces wordt afgerond en wie bij het proces betrokken is. In de onderstaande ‘high-level’-
voorstelling van het proces worden de betrokkenen niet weergegeven. Het referentieproces beschrijft de 
activiteiten die worden uitgevoerd binnen de eerder toegelichte scope en vormt de basis voor het uitwerken 
van het maturiteitsmodel en het bepalen van de prestatie-indicatoren.

Opstartfase

Synchronisatie

Jaarlijkse 
synchronisatie 

gegevens

Factuur 
verzonden

Gegevens
gesynchroniseerd

Batch verwerking Distributie

Het referentieproces is op te splitsen in 4 grote onderdelen: de opstartfase, batch-verwerking, distributie en 
synchronisatie. Onderstaand worden de procesonderdelen gedetailleerd beschreven.

3.1 De opstartfase

Start-events

De start van het facturatieproces wordt in bepaalde gevallen ingegeven door een periodieke trigger, maar 
ook het ontvangen van informatie kan ervoor zorgen dat het facturatieproces wordt opgestart. In het 
referentieproces wordt de start van de verschillende soorten factuurtypes afzonderlijk behandeld (zie detail in 
bijlage). Voor onderstaande factuurtypes werd de bijhorende start geïdentificeerd:

• Eindfactuur: Ontvangen van de meterstand en ontvangen van de nodige informatie (overnamedocument) 
zodat een eindfactuur kan opgemaakt worden.
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• Verbruiksfactuur: Bij analoge meters start het proces na ontvangen van de meterstand voor opmaak 
van de verbruiksfactuur of na het verstrijken van de aanlevertermijn voor het doorgeven van de 
meterstand. Bij digitale meters start het proces op basis van een periodieke trigger. De meest recente 
gesynchroniseerde meterstand wordt op dat moment gehanteerd om het facturatieproces te doorlopen.

• Tussentijdse factuur: Het proces start door een periodieke trigger voor het opmaken van de tussentijdse 
factuur.

• Factuur private waterwinner: Het proces start door een periodieke trigger voor het opmaken van de 
factuur voor private waterwinners.

• Rechtzettingsfactuur: Het proces start na validatie van nieuwe informatie die werd ontvangen door 
het waterbedrijf. De informatie kan aangeleverd worden door de klant of door een andere partij 
(Kruispuntdatabank van de Sociale Zekerheid, Rijksregister, gemeente, …) 

• Debet- en creditnota’s saneringsbijdrage & -vergoeding: Het proces start na het ontvangen van de 
definitieve heffingsgegevens van de VMM.

Activiteiten

De activiteiten in de opstartfase hebben als doel om de correcte informatie te verzamelen zodat de batch-
verwerking van het facturatieproces kan doorgaan. Voor digitale meters wordt bij opmaak van verbruiksfacturen 
de laatste meterstand opgevraagd in de interne database waarin meterstanden worden gesynchroniseerd. Voor 
tussentijdse facturen van abonnees met digitale meters wordt niet gewerkt met de meest recente meterstand. 
Het proces voor tussentijdse facturatie is identiek bij digitale meters en analoge meters. Concreet betekent 
dit dat het te factureren bedrag van de tussentijdse facturen wordt berekend op basis van historische of 
ingeschatte afnamekarakteristieken.

Als de aanlevertermijn van de meterstand voor opmaak van de verbruiksfactuur voor analoge meters 
is verstreken, wordt de meterstand geraamd. De raming gebeurt aan de hand van het reeds gekende 
verbruikspatroon van de abonnee of de eigenschappen van de abonnee, bijvoorbeeld het aantal 
gedomicilieerden.

De meterstanden voor opmaak van verbruiksfacturen en eindfacturen worden vervolgens automatisch 
gevalideerd. Meterstanden die worden gesignaleerd als potentieel implausibel komen terecht op een 
uitvallijst. Aan de hand van een manuele controle wordt voor elke meterstand op de uitvallijst ingeschat 
of deze implausibel is of niet. Als de meterstand implausibel is, zal de meterstand geverifieerd worden. Het 
facturatieproces stopt in dat geval zonder dat een factuur wordt opgemaakt. Tijdens de verificatie zal er contact 
worden opgenomen met de abonnee om te verifiëren of de aangeleverde meterstand in overeenstemming 
is met de effectieve meterstand. Mogelijks wordt dan een aangepaste meterstand doorgegeven, maar het is 
uiteraard ook mogelijk dat de originele meterstand effectief correct was. Na verificatie kan het facturatieproces 
opnieuw starten. De verificatie valt echter buiten de scope van de procesbenchmark en wordt hier niet verder 
geanalyseerd.

Voor opmaak van debet- en creditnota’s op basis van de ontvangen heffingsgegevens van de VMM wordt 
het verschil berekend tussen de reeds gefactureerde bijdrage voor sanering en de effectief aan te rekenen 
bijdrage(n).
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3.2 Batch-verwerking

De batch-verwerking van het facturatieproces zorgt voor de automatische verwerking van de facturen in 
het facturatiesysteem. Een aantal specifieke procedures en scripts behandelen het opvragen van de nodige 
informatie, het uitvoeren van berekeningen op basis van de regels omschreven door het AWVR en het 
vormgeven van het factuurdocument. De verschillende activiteiten van het batch-verwerkingsproces verlopen 
automatisch en worden uitgevoerd via een vooraf bepaalde planning (in vele gevallen gebeurt deze verwerking 
’s nachts). Bovendien worden meerdere factuurdocumenten simultaan en in bulk verwerkt.

In het referentieproces wordt in de batchverwerking een onderscheid gemaakt tussen:

• Opvragen van benodigde gegevens voor facturatie
• Berekening van de factuur
• Updaten van het bedrag van de tussentijdse factuur na opmaak van de jaarlijkse verbruiksfactuur
• Automatische validatie van het te factureren bedrag en aanmaken of boeken van de factuur.

Bij een tussentijdse factuur wordt het bedrag niet berekend, maar wordt het vastgelegde bedrag opgevraagd 
uit de database. Als het bedrag van de tussentijdse factuur lager is dan een welbepaald minimum wordt er 
geen factuur aangemaakt en stopt het facturatieproces. Bij sommige waterbedrijven bedraagt het minimum 
€ 0 en wordt er dus steeds een tussentijdse factuur opgemaakt. Ook voor debet- en creditnota’s dient het te 
factureren bedrag niet meer berekend te worden tijdens de batch-verwerking, aangezien dat al werd bepaald 
in de opstartfase. De vormgeving van het document gebeurt wel binnen de batch-verwerking.

Indien de automatische validatie van het te factureren bedrag binnen de batch-verwerking aangeeft dat de 
factuur mogelijk niet correct is, komt die op een uitvallijst terecht. Die facturen worden vervolgens manueel 
gecontroleerd. Als de factuur effectief incorrect was, worden de foute gegevens gecorrigeerd en wordt de 
factuur opnieuw klaargezet om het batch-proces te doorlopen. Als bij controle blijkt dat er niets aan de hand is, 
wordt de factuur aangemaakt of geboekt.

3.3 Distributie

De laatste fase in het genereren en uitsturen van facturen bestaat uit de distributie. De mogelijkheid 
bestaat dat de distributie van facturen wordt verzorgd door een externe provider voor een of meerdere 
distributiekanalen. In dat geval wordt de factuur bezorgd aan de externe provider die verder de nodige stappen 
onderneemt om de factuur via het correcte kanaal aan de klant te bezorgen. Vervolgens bezorgt de externe 
provider een bericht aan het drinkwaterbedrijf dat de factuur is verzonden. Anderzijds is het ook mogelijk om 
de distributie van facturen in-house te beheren.

De klant heeft bij de verschillende drinkwaterbedrijven de mogelijkheid om de factuur via verschillende 
kanalen te ontvangen:

• Facturatie via postbedeling;
• Facturatie via e-mail;
• Ter beschikking stellen van de factuur op een digitaal portaal (zoals Doccle, Zoomit, Peppol, portaal 

drinkwaterbedrijf)
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Voor tussentijdse facturen bestaat ook de mogelijkheid dat de klant niet wordt geïnformeerd. Reglementair 
gezien kan dat alleen als de factuur via domiciliëring wordt verwerkt en indien een pre-notificatie van het 
bedrag van de tussentijdse factuur beschikbaar was op de voorgaande verbruiksfactuur.

Nadat de facturen verstuurd (digitaal of analoog) of gepubliceerd zijn, wordt het aantal verzonden facturen 
gevalideerd. In sommige gevallen toont die validatiestap aan dat bepaalde facturen niet werden verzonden. In 
dat geval doorlopen de facturen opnieuw de activiteiten voor distributie. Tot slot wordt de verzending in het 
IT-systeem geregistreerd en wordt de factuur gearchiveerd. Daarna eindigt het facturatieproces.

3.4 Synchronisatie 

Tijdens het facturatieproces worden verschillende gegevens gebruikt om de factuur correct op te stellen. 
Die gegevens worden enerzijds door de klant aangeleverd, anderzijds worden er ook data gebruikt die in 
verschillende externe databases worden bewaard. De synchronisatie van die gegevens is een belangrijk 
onderdeel van het proces om een correcte facturatie mogelijk te maken. In het gedetailleerde referentieproces 
werden de synchronisatie activiteiten onder de bevoegdheid van IT geplaatst, terwijl het beheer van de 
andere activiteiten (opstartfase, batch-verwerking en distributie) onder de verantwoordelijkheid van de 
facturatiedienst werden ingedeeld (zie detail proces bijlage). Die opsplitsing is in sommige gevallen minder 
strikt. Veelal bestaat de synchronisatie gedeeltelijk uit automatische procedures of scripts, aangevuld met 
manuele handelingen. Het is mogelijk dat er werknemers van zowel IT als de facturatiedienst bij dat proces 
betrokken zijn.

Het synchronisatieproces wordt jaarlijks doorlopen, hoewel het geen continu proces betreft met gelijkmatige 
werklast doorheen het jaar. De bronnen worden op verschillende tijdstippen beschikbaar gesteld, waarna 
een intensievere periode volgt waarin de geüpdatete bron wordt gesynchroniseerd met de interne database. 
Uiteindelijk wordt elke bron minimaal jaarlijks gesynchroniseerd. Onderstaande synchronisaties en updates 
komen hierbij aan bod:

• Synchronisatie van het aantal gedomicilieerden op basis van gegevens van het Rijksregister.
• Synchronisatie van de gerechtigden sociaal tarief op basis van de Kruispuntdatabank van de Sociale 

Zekerheid.
• Synchronisatie van de heffingsgegevens op basis van de informatie aangeleverd door de VMM.
• Update van de systeem-parameters van het facturatieproces (bijvoorbeeld de tariefstructuur)
• Update van het eventuele IBA-attest of aanlevering van nieuwe IBA-attesten
• Synchronisatie van de gegevens over private waterwinners op basis van gegevens (ter informatie) 

aangeleverd door de VMM en door het waterbedrijf zelf ontvangen aan- of afmeldingen

Als bij de synchronisatie van het sociaal tarief of het IBA-attest wijzigingen optreden ten opzichte van de 
gegevens die in het verleden beschikbaar waren, kan de klant geïnformeerd worden van die wijzigingen. Als 
een IBA-attest verloopt, wordt dat door alle waterbedrijven meegedeeld aan de klant. De wijziging in sociaal 
tarief wordt door sommige waterbedrijven gesignaleerd.
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4 Prestatie-indicatoren
Met de prestatie-indicatoren beogen we het proces ‘facturatie’ op een kwantitatieve wijze te 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 als complementair te worden beschouwd aan het maturiteitsmodel, dat in 
volgend hoofdstuk zal worden toegelicht en kwalitatievere benadering inhoudt.

Het uitgetekende referentieproces vormt de basis voor het opstellen van prestatie-indicatoren. Door 
indicatoren te selecteren die inspelen op de dimensies ‘kwaliteit’, ‘tijd’ en ‘kost’, wordt een ruim beeld 
gegeven van het facturatieproces. Daarnaast worden er indicatoren gerapporteerd die de context van 
het facturatieproces binnen de drinkwaterbedrijven beschrijven. Die contextindicatoren geven geen 
indicatie van de prestatie van het facturatieproces, maar schetsen de verschillende situaties waarin 
de drinkwaterbedrijven zich bevinden en kunnen helpen om de prestatie-indicatoren te interpreteren. 
De prestatie-indicatoren worden telkens vergeleken op basis van de gegevens van 2019, tenzij die 
informatie niet beschikbaar was. In dat geval wordt bijkomend toegelicht welke informatie gebruikt werd. 
Onderstaande indicatoren zijn geselecteerd voor deze procesbenchmark:

Context indicatoren

• Aantal facturen per factuurtype

• Aantal VTE’s facturatieproces

Prestatie-indicatoren facturatie

• % Tijdig gefactureerde verbruiksfacturen

• % Facturen waarvoor een klacht werd ontvangen

• First-time-right-percentage van de facturatie

• % uitgestuurde verbruiksfacturen en eindfacturen op basis van een effectieve meterstand

• % e-facturen (inclusief niet verstuurde TTF, betaald via domiciliëring)

• Koppelingsgraad aantal gedomicilieerden

• Kostprijs per factuur
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4.1 Context indicatoren

De hoeveelheid abonnees varieert sterk tussen de 6 Vlaamse drinkwaterbedrijven. Daardoor varieert 
eveneens het aantal uitgestuurde facturen en het aantal VTE’s dat per waterbedrijf actief is binnen 
het facturatieproces. Beide parameters worden niet als prestatie-indicator opgevat. Het is immers niet 
noodzakelijk beter om meer of minder facturen te versturen of om veel of weinig personen tewerk te stellen. 
Deze parameters geven een beeld op de situatie en schaalaspecten per drinkwaterbedrijf en kunnen helpen 
bij het interpreteren van de prestatie-indicatoren.

4.1.1 Aantal facturen per factuurtype

In Vlaanderen werden er 12,6 miljoen facturen uitgestuurd in 2019. De tussentijdse facturen en de 
verbruiksfacturen nemen het grootste deel in van de uitgestuurde facturen met respectievelijk 71% en 
24% van de uitgestuurde facturen. De Watergroep maakt jaarlijks met iets meer dan 6 miljoen facturen het 
meeste aantal facturen aan van de Vlaamse waterbedrijven. Het totaal aantal facturen van FARYS|TMVW 
en Pidpa ligt tussen 2 en 3 miljoen. Bij water-link bedraagt het totaal aantal facturen ongeveer 873 000. 
De kleinere waterbedrijven IWVA en AGSO Knokke-Heist maken respectievelijk 240 000 en 80 000 facturen 
op. De onderstaande figuur geeft een overzicht van het aantal facturen per factuurtype in 2019 voor de 
verschillende drinkwaterbedrijven.

 Aantal facturen per factuurtype (2019)AANTAL FACTUREN PER FACTUURTYPE (2019)
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Het AWVR schrijft voor dat de waterbedrijven jaarlijks een verbruiksfactuur bezorgen aan elke abonnee. 
Daarnaast bestaat de mogelijkheid om tussentijdse facturen te bezorgen of tussentijdse bedragen aan te 
rekenen, zodat de betaling voor de abonnee wordt gespreid doorheen het jaar. Alle drinkwaterbedrijven 
passen dat principe toe. Bij AGSO Knokke-Heist ontvangt een abonnee doorgaans 2 tussentijdse facturen per 
jaar, bovenop de jaarlijkse verbruiksfactuur. Bij De Watergroep, FARYS|TMVW, Pidpa en water-link ontvangen 
abonnees doorgaans 3 tussentijdse facturen per jaar. Tot slot hanteert IWVA een beleid voor tussentijdse 
aanrekening waarbij maximaal wordt ingezet op betaling via domiciliëring. Aan abonnees wordt standaard 
een aanrekening van voorschotten via domiciliëring aangeboden. Als de abonnee daarmee akkoord gaat, 
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wordt maandelijks een voorschot aangerekend zonder het opmaken van een tussentijdse factuur. Anderzijds 
kan eveneens een viermaandelijkse tussentijdse factuur uitgestuurd worden, indien het jaarverbruik hoger 
is dan 45 m³ of € 195. Als dat niet het geval is en er geen maandelijkse domiciliëring is, wordt enkel de 
jaarlijkse verbruiksfactuur opgemaakt. Concreet betekent dit dat een groot aandeel van de abonnees geen 
tussentijdse facturen ontvangt. Net als IWVA sturen ook andere waterbedrijven onder een bepaalde grens 
geen tussentijdse factuur uit. De Watergroep bezorgt als enige waterbedrijf een tussentijdse factuur aan 
de abonnee ongeacht het factuurbedrag. De grenswaarde voor het ontvangen van een tussentijdse factuur 
bedraagt momenteel € 7,5 bij water-link, € 15 bij Pidpa, € 17 bij FARYS|TMVW en € 20 bij AGSO Knokke-
Heist. Die grenswaarden worden bij sommige waterbedrijven niet gehanteerd voor abonnees met een 
sociaal tarief.

Onderstaand wordt geïllustreerd hoeveel facturen aangemaakt worden per abonnee inclusief de 
aanrekeningen via domiciliëring. Het aantal ligt voor elk waterbedrijf tussen 3 en 4,5. Het aantal 
uitgestuurde facturen ligt bij de meeste waterbedrijven lager, omdat bij betalingen via domiciliëring de 
tussentijdse factuur vaak niet wordt verstuurd. Bij IWVA bedraagt het aantal uitgestuurde facturen per 
abonnee slechts 1,42. Voor AGSO Knokke-Heist zien we geen verschil tussen de twee waarden. Dat komt 
omdat AGSO Knokke-Heist ook bij domiciliëring steeds een factuur uitstuurt naar de abonnee.

 Aantal facturen per abonnee (2019)
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4.1.2 Aantal VTE’s facturatieproces

Het aantal voltijdse equivalenten (VTE’s) voor het facturatieproces wordt in onderstaande figuur 
weergegeven. Daarbij werd specifiek onderzocht hoeveel VTE’s bijdragen aan de activiteiten zoals 
beschreven in het referentieproces. Het facturatieproces wordt binnen de verschillende waterbedrijven 
ondersteund door 40 VTE’s. Het grootste aantal VTE’s wordt ingezet door De Watergroep en bedraagt 19, het 
laagste aantal VTE’s is 0,75 voor AGSO Knokke-Heist.
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 Aantal VTE’s facturatieproces (2019)
AANTAL VTE'S FACTURATIEPROCES (2019)
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In onderstaande figuur wordt het aantal facturen per VTE (lijn en rechter Y-as) en het aantal abonnees per 
VTE (balk en linker Y-as) weergegeven. De inzet van het aantal VTE’s voor het facturatieproces is gelijklopend 
met het aantal abonnees en het aantal opgemaakte facturen. In vergelijking met de andere waterbedrijven 
worden bij FARYS|TMVW relatief gezien minder VTE’s tewerk gesteld per factuur of per abonnee.

 Aantal abonnees en aantal facturen per VTE (2019)AANTAL ABONNEES EN AANTAL FACTUREN PER VTE
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4.2 Prestatie-indicatoren

4.2.1 Doorlooptijd verbruiksfacturen

De doorlooptijd tussen het ontvangen van de meterstand en het versturen van de verbruiksfactuur 
is voornamelijk door systeemparameters bepaald. Het facturatieproces verloopt immers grotendeels 
geautomatiseerd. De voorgeprogrammeerde configuratie en wachttijden waarmee het batchproces 
meterstanden oppikt en verwerkt, heeft bijgevolg een zeer grote impact op de doorlooptijd van het 
facturatieproces. Om de prestaties op het gebied van tijdigheid te analyseren, wordt onderzocht welk 
aandeel van de facturen verstuurd is binnen 1 week en 2 weken na het ontvangen van de meterstand.

Voor nagenoeg alle waterbedrijven ligt het percentage uitgestuurde verbruiksfacturen 1 week na het 
ontvangen van de meterstand boven de 94% en na 2 weken boven de 97%. De Watergroep bereikt na 
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2 weken een percentage van 99% uitgestuurde verbruiksfacturen. De verwerkingstijd bij IWVA is iets 
langer. Dat resulteert in een percentage uitgestuurde verbruiksfacturen van respectievelijk 83% en 92% 
na 1 en 2 weken. Zoals reeds aangegeven, promoot IWVA de aanrekening van een maandelijks voorschot 
via domiciliëring. De administratieve verwerking van die voorschotten bij het opmaken van bepaalde 
verbruiksfacturen zorgt voor een langere doorlooptijd bij de opmaak van een deel van de verbruiksfacturen. 
Bovendien registeren IWVA en AGSO Knokke-Heist niet wanneer de meterstand ontvangen wordt, maar 
enkel de datum die de abonnee meegeeft als datum van de registratie van de meterstand. Als de abonnee 
de meterstand op een later tijdstip doorgeeft aan het waterbedrijf, is de berekende en gerapporteerde 
doorlooptijd langer dan de werkelijke doorlooptijd.

 % verstuurde verbruiksfacturen (2019)
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De doorlooptijd voor verbruiksfacturen werd gerapporteerd voor 2019 waar mogelijk. Voor enkele 
waterbedrijven bleek het technisch niet haalbaar om deze informatie uit de systemen te exporteren. In dat 
geval werd de doorlooptijd gerapporteerd voor juni tot september 2020.

4.2.2 Percentage facturen waarvoor een klacht werd ontvangen

Het aandeel van de facturen waarvoor een klacht wordt ontvangen, is indicatief voor de kwaliteit 
van het facturatieproces. Om dat via een KPI op te volgen, wordt het aantal gegronde klachten voor 
facturatie beschouwd zoals gerapporteerd aan de VMM voor de statistieken toepassing algemeen 
waterverkoopreglement2. Concreet wordt het aantal gegronde klachten voor de categorieën ‘sociale 
vrijstellingen’, ‘aangerekende waterverbruik’ en ‘facturatie, andere dan voorgaande’ in beschouwing 
genomen. Het aantal facturen waarvoor een gegronde klacht werd ontvangen, wordt in onderstaande 
figuur weergegeven. Alle waterbedrijven scoren goed op deze KPI, met minder dan 1 klacht per 1000 
facturen. Water-link heeft met 0,021% een hoger aantal gegronde klachten voor facturatie in verhouding 
met het aantal facturen. Water-link geeft aan dat zij verschillende klachten ontvangen van abonnees nadat 
een digitale meter geplaatst werd. De reden daarvoor is dat die abonnees plots een hogere aanrekening 
ontvangen op basis van het werkelijke verbruik, nadat voorheen een te lage factuur opgemaakt werd op 

2 Voor berekening van de KPI werd gebruik gemaakt van de statistieken voor 2019, die nog niet online beschikbaar zijn. De statistieken voor 2017 zijn 
terug te vinden via: https://www.vmm.be/publicaties/statistieken-toepassing-algemeen-waterverkoopreglement-2017

https://www.vmm.be/publicaties/statistieken-toepassing-algemeen-waterverkoopreglement-2017
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basis van een reeks te laag ingeschatte meterstanden. Verder valt op dat het percentage facturen waarvoor 
een gegronde klacht werd ontvangen zeer laag is voor IWVA en AGSO Knokke-Heist. IWVA ontving 1 
gegronde klacht, wat resulteert in een percentage van 0,0024% en AGSO Knokke-Heist ontving in 2019 geen 
enkele gegronde klacht over het facturatieproces.

 Percentage facturen waarvoor een klacht werd ontvangen (2019)
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Onderstaand wordt het totaal aantal gegronde klachten gerapporteerd. Ook in absolute getallen ontvangt 
water-link, met 188 klachten, het grootste aantal gegronde klachten over het facturatieproces. In de 
rapportering van de VMM wordt aangegeven dat het aandeel van de ontvangen klachten die als gegrond 
worden bevonden, sterk varieert tussen de waterbedrijven. De VMM geeft aan dat water-link 94,6 % van 
de klachten als gegrond beschouwde in 2017, terwijl Pidpa slechts 14,8% van de klachten als gegrond 
classificeerde. Dat toont aan dat er mogelijk een verschil bestaat in interpretatie van het begrip ‘gegrondheid’ 
bij de verschillende waterbedrijven. Tot slot geeft water-link ook aan dat de toewijzing van klachten aan een 
specifiek domein niet steeds correct gebeurde in het verleden. Naar aanleiding van deze procesbenchmark 
zal het proces opnieuw geëvalueerd worden binnen water-link.

 Totaal aantal gegronde klachten facturatie (2019)
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4.2.3 ‘First-time-right’-percentage van de facturatie

Het ‘first-time-right’-percentage van de facturatie wordt gedefinieerd als het aandeel van de facturen waarvoor 
geen rechtzetting vereist is. Alle waterbedrijven presteren goed op deze KPI met een ‘first-time-right’-percentage 
boven 96%. Het hoogste percentage wordt behaald door IWVA en bedraagt 99,6%. De laagste waarde wordt 
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opgetekend door De Watergroep en bedraagt 96,5%. In de loop van 2019 werd een reorganisatie doorgevoerd 
binnen De Watergroep, waardoor een achterstand werd opgebouwd in de verwerking van verhuizen tot een 
eindfactuur. Dat resulteerde in een groot aantal rechtzettingen op eindfacturen, wat de lagere score voor De 
Watergroep verklaart.

Het is belangrijk om op te merken dat een ‘first-time-right’-percentage van 100% niet haalbaar is. Een 
rechtzettingsfactuur wordt immers niet steeds opgemaakt omwille van een fout in de verwerking door het 
waterbedrijf. Regelmatig zijn de benodigde gegevens niet tijdig ter beschikking gesteld aan het waterbedrijf 
door de abonnee, of zijn de ontvangen gegevens incorrect (vb. doorgeven van meterstand gas of elektriciteit). 
Na het ontvangen van nieuwe informatie wordt in zulke gevallen ook een rechtzettingsfactuur opgemaakt. De 
reden voor het opmaken van een rechtzettingsfactuur wordt door sommige waterbedrijven gerapporteerd in 
het systeem. Op basis van informatie van FARYS|TMVW is ongeveer de helft van de rechtzettingen te wijten 
aan een fout bij de verwerking van een verhuis, mogelijks ten gevolge van het ontvangen van incorrecte of 
laattijdige informatie, bijvoorbeeld wanneer het verhuisdocument nog niet is doorgegeven en reeds een nieuwe 
factuur verstuurd werd. Daarnaast is een derde van de rechtzettingen bij FARYS|TMVW vereist door een foutieve 
meterstand tijdens het originele facturatieproces. Rechtzettingen zijn omwille van die reden eveneens veelal 
te wijten aan onvolledige of onjuiste informatie ter beschikking van het waterbedrijf bij opmaken van de 
factuur. De uitrol van de digitale meter zal ervoor zorgen dat de effectieve meterstand ter beschikking is van het 
waterbedrijf wanneer gefactureerd wordt en zal op die manier ook bijdragen aan het verhogen van het ‘first-
time-right’-percentage. Tijdelijk is een terugval in ‘first-time-right’-facturen echter mogelijk door de uitrol van 
de digitale meter, wanneer men bij het vervangen van de meter vaststelt dat schattingen uit het verleden niet 
correct waren. Dat fenomeen stelt water-link momenteel vast tijdens de uitrol van de digitale meters, met een 
toename in het aantal rechtzettingsfacturen tot gevolg.

 First-time-right-percentage van de facturatie (2019)
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4.2.4 Percentage uitgestuurde verbruiksfacturen en eindfacturen op basis van een effectieve 
meterstand

Als de meterstand door een meteropnemer wordt genoteerd en doorgegeven of wanneer de abonnee 
de meterstand zelf aan het waterbedrijf bezorgt, kan op basis van een effectieve meterstand een factuur 
worden opgemaakt. Wanneer de effectieve meterstand niet beschikbaar is, kan het waterbedrijf de verbruiks- 
of eindfactuur opmaken op basis van een (voorzorg-)schatting.
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Bij AGSO Knokke-Heist wordt de meterstand zoveel mogelijk via een meteropnemer verkregen. Jaarlijks gaat 
een meteropnemer langs bij alle abonnees. Als de meteropname niet kan gebeuren, wordt de abonnee via 
een meterkaartje opgeroepen om zelf de meterstand door te geven. Blijft het meterkaartje onbeantwoord, 
dan wordt een schatting toegepast. De werkwijze in 2020 was afwijkend ten opzichte van deze procedure, 
aangezien niet naar alle abonnees een meteropnemer werd gestuurd omwille van de coronacrisis. Het beleid 
van IWVA is gelijklopend aan dat van AGSO Knokke-Heist. Ongeveer 70% krijgt jaarlijks een meteropnemer 
op bezoek, terwijl naar 27% van de abonnees tweejaarlijks een meteropnemer wordt gestuurd en in 
de andere jaren wordt verzocht zelf de meterstand door te geven. Bepaalde grote verbruikers worden 
halfjaarlijks, trimestrieel of maandelijks bezocht door een meteropnemer. FARYS|TMVW, Pidpa en water-link 
vragen in eerste instantie aan abonnees om de meterstand te bezorgen en passen vervolgens een schatting 
toe bij uitblijven van reactie, zonder een meteropnemer uit te sturen. Enkel in uitzonderlijke gevallen 
sturen deze waterbedrijven een meteropnemer (bv. indien de abonnee een onrealistische meterstand 
heeft doorgegeven). De Watergroep is sinds november 2019 eveneens overgeschakeld naar die werkwijze, 
nadat voorheen om de drie jaar een meteropnemer werd gestuurd naar elke abonnee. De jaren waarin 
geen meteropnemer werd gestuurd, werd aan de abonnees gevraagd om de meterstand door te geven via 
een meterkaartje. De Watergroep stuurt vandaag enkel nog meteropnemers naar grootverbruikers en in 
specifieke situaties.

Dat verschil in beleid vertaalt zich in uiteenlopende prestaties op de KPI ‘percentage uitgestuurde 
verbruiksfacturen en eindfacturen op basis van een effectieve meterstand’. Bij AGSO Knokke-Heist en IWVA 
is 98% en 99% van de verbruiks- en eindfacturen gebaseerd op een effectieve meterstand. Bij water-link 
bedraagt dat slechts 85,6%. De uitrol van de digitale watermeters zal ervoor zorgen dat verbruiksfacturen en 
eindfacturen op basis van een effectieve meterstand zullen worden uitgestuurd. Water-link zet nadrukkelijk 
in op de uitrol van de digitale watermeter en ambieert alle klassieke meters te vervangen tegen 2022. 
Verwacht wordt dus dat de prestatie van water-link op deze KPI sterk zal stijgen in de komende jaren. 
Aanvullend op de uitrol van de digitale meter verbetert de prestatie op deze KPI door middel van een 
efficiënt klantenportaal, waarbij de meterstand eenvoudig kan worden doorgegeven. 

 Het percentage uitgestuurde verbruiksfacturen en eindfacturen  
op basis van een effectieve meterstand (2019)
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4.2.5 Percentage e-facturen (inclusief niet verstuurde tussentijdse facturen, betaald via 
domiciliëring)

Het percentage e-facturen wordt binnen deze benchmark gedefinieerd als alle facturen die niet via de post 
verstuurd worden. Dat omvat dus zowel de facturen die via e-mail naar de klant worden gestuurd, facturen 
die op een digitaal platform worden geplaatst (vb. Doccle, Peppol), als de facturen die via domiciliëring 
worden aangerekend waarvoor de factuur niet effectief wordt uitgestuurd. Die laatste optie is enkel mogelijk 
voor tussentijdse facturen, waarbij het bedrag dat zal worden aangerekend reeds is aangegeven onder de 
vorm van een pre-notificatie op de voorgaande verbruiksfactuur.

Het percentage e-facturen wordt in de onderstaande grafiek weergegeven. Het percentage varieert sterk 
tussen de verschillende waterbedrijven. IWVA heeft het hoogste aandeel e-facturen omwille van de 
beleidskeuze om zoveel mogelijk tussentijdse facturen aan te rekenen via maandelijkse voorschotten en 
de hoge minimumwaarde voor het versturen van tussentijdse facturen via de post. Het aandeel e-facturen 
van IWVA bedraagt daardoor 72,1%. De meeste andere waterbedrijven scoren tussen 25% en 45%, met een 
gevarieerde mix aan digitale kanalen waarlangs de factuur wordt uitgestuurd. De uitzondering hierop is 
AGSO Knokke-Heist met een beperkte graad van e-facturatie van 10,1%. AGSO Knokke-Heist is momenteel 
het enige waterbedrijf in Vlaanderen dat nog niet de mogelijkheid geeft om facturen te ontvangen via 
Doccle; facturatie via XML of e-mail is wel mogelijk. AGSO Knokke-Heist geeft zelf aan dat de bevolking 
binnen hun leveringsgebied moeizaam overtuigd kan worden tot facturatie via alternatieve kanalen.

 Percentage e-facturen (2019)
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Aangezien het uitsturen van facturen via de post een belangrijke kost is voor het facturatieproces en 
omwille van ecologische overwegingen ondernemen alle waterbedrijven acties om abonnees te overhalen 
om over te schakelen van een papieren factuur naar e-facturatie. Illustratief worden enkele voorbeelden 
beschreven. De mogelijkheden van digitale facturatie worden vaak in de verf gezet via een vermelding op de 
papieren factuur en op de website van het waterbedrijf. Via de promotiecampagne ‘Allemaal Digitaal’ van De 
Watergroep wordt een korting van € 10 aangeboden bij overschakelen naar een digitale factuur. Deze actie 
werd opgestart in november 2019. FARYS|TMVW promoot de digitale factuur tijdens de wachttijd van het 
callcenter en lanceerde een campagne voor De Warmste Week waarbij € 1 aan een goed doel geschonken 
wordt per overgestapte klant. Bij sommige waterbedrijven ontvangen bestaande klanten van Doccle het 
voorstel om ook de facturatie van het waterbedrijf via Doccle te laten verlopen.
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4.2.6 Koppelingsgraad aantal gedomicilieerden

De koppelingsgraad van het aantal gedomicilieerden geeft inzicht in de mate waarin de synchronisatie 
van de interne databases voor facturatie met externe bronnen vlot verloopt, in dit geval met de databank 
van het Rijksregister. De koppelingsgraad wordt berekend als het aantal bewoonde adressen in het 
eigen systeem waarvoor een koppeling met het Rijksregister tot stand is gebracht, ten opzichte van het 
totaal aantal bewoonde adressen binnen het leveringsgebied. Bij de berekening van de koppelingsgraad 
worden gemeenten weggelaten waarin meerdere drinkwaterbedrijven opereren. In tegenstelling tot de 
voorgaande KPI’s is dit geen prestatie-indicator die de prestatie over een bepaalde tijdspanne rapporteert, 
maar wordt hier een specifiek tijdstip geanalyseerd. Voor deze KPI zijn de gegevens opgevraagd voor 
31/12/2019. Doorheen het jaar kan het aantal gedomicilieerden wijzigen door geboorte, overlijden of 
verhuis. Het bijwerken van de koppelingen en nastreven van een hoge koppelingsgraad is dan ook een 
quasi continue activiteit voor alle waterbedrijven. Net als bij het percentage ‘first-time-right’ is ook hier een 
score van 100% niet mogelijk. Er zijn immers personen die geen gebruik maken van leidingwater of van 
een private waterwinning maar die zich beperken tot het gebruik van hemelwater en flessenwater. Er wordt 
ingeschat dat dit aandeel echter beperkt is. Als de koppeling van het aantal gedomicilieerden onterecht 
niet is toegepast voor een abonnee, dan betekent dit dat deze abonnee geen korting zal ontvangen op het 
vastrecht van de drinkwaterfactuur, alsook dat geen er aanspraak kan worden gemaakt op het volume van 
30 m³ per gedomicilieerde aan het basistarief. Bijgevolg is de waterfactuur hoger als de koppeling met het 
aantal gedomicilieerden niet is doorgevoerd. De koppelingsgraad ligt voor alle waterbedrijven hoog en 
varieert tussen 96,6% voor water-link en 99,7% voor FARYS|TMVW.
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4.2.7 Kostprijs per factuur

In tegenstelling tot de voorgaande KPI’s is de bepaling van de kost per factuur minder eenduidig. Hoewel 
in de mate van het mogelijke werd getracht om de kostprijs op consistente wijze te rapporteren en te 
vergelijken tussen de verschillende waterbedrijven, kan niet worden vermeden dat er verschillen zijn in 
de interpretatie en inschatting van bepaalde kostensoorten. Dat komt enerzijds door de administratieve 
en boekhoudkundige verwerking van de kosten en anderzijds door verschillen in de inschatting van de 
mate waarin kosten toegewezen kunnen worden aan het facturatieproces. De kostprijs per factuur wordt 
onderstaand weergegeven en ligt tussen € 0,63 per factuur voor FARYS|TMVW en € 1,49 per factuur 
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voor water-link. Om de kost per factuur te bepalen werden 6 soorten kosten voor het facturatieproces 
opgevraagd: personeelskosten, IT-onderhoudskosten, afschrijvingen, interne kosten voor distributie, externe 
kosten voor distributie en overige operationele kosten. In het onderstaande hoofdstuk gaan we eerst dieper 
in op de algemene kost, gevolgd door de kosten per kostensoort.

 Kostprijs per factuur (2019)
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De totale kost en de kost per kostensoort stijgt naarmate het aantal opgemaakte facturen toeneemt. 
Omwille van het lage aantal facturen is de totale kost voor AGSO Knokke-Heist en IWVA in onderstaande 
figuur nauwelijks zichtbaar, met respectievelijk € 100 000 en € 191 000. Voor De Watergroep bedroeg de 
totale kost voor het facturatieproces in 2019 ongeveer 6,2 miljoen euro. De Watergroep verstuurt echter ook 
het grootste aantal facturen van de Vlaamse waterbedrijven.

 Totale kost per kostensoort (2019)
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Het aandeel van een kostensoort in de totale facturatiekost wordt in de onderstaande grafiek vergeleken. 
Daarin zijn vrij grote verschillen waarneembaar. FARYS|TMVW heeft, met ca. 10%, verhoudingsgewijs 
een lage personeelskost voor het facturatieproces. Bij IWVA bedraagt de personeelskost ongeveer 60% 
van de totale kost. Daarbij dient er opgemerkt te worden dat zowel de grootte van het facturatieteam 
als de kostprijs per VTE een impact kunnen hebben. In het jaar 2019 zijn grotere IT-onderhoudskosten 
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waarneembaar bij De Watergroep en Pidpa. Water-link en IWVA rapporteren verhoudingsgewijs meer 
afschrijvingen. Alle waterbedrijven maken gebruik van een externe partner voor het afdrukken en/of 
distribueren van de facturen. Het is dan ook niet verwonderlijk dat de externe kost voor distributie bij alle 
waterbedrijven significant is.
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Boekhoudkundig kan ervoor worden gekozen om een bepaalde uitgave als kost te boeken. Die uitgave 
heeft dan enkel een impact op het jaar waarin de uitgave valt. Anderzijds kan geopteerd worden om een 
uitgave te kapitaliseren. Dat betekent dat de waarde van deze investering op de balans wordt geactiveerd 
en vervolgens wordt afgeschreven. Daarbij wordt de kost boekhoudkundig gespreid over verschillende jaren. 
De mate waarin een uitgave in kost wordt genomen of wordt afgeschreven, hangt gedeeltelijk af van het 
financiële beleid van het waterbedrijf. Om die reden worden in de onderstaande figuur de IT-onderhoudskost 
en de afschrijvingskost per factuur samen gerapporteerd. Voor 4 van de 6 waterbedrijven ligt de kost voor 
IT-onderhoud en afschrijving rond de € 0,10 per factuur. Bij water-link en De Watergroep ligt de som van die 
kosten hoger met respectievelijk € 0,38 en € 0,24 per factuur.

 Afschrijvingskost en IT-onderhoudskost per factuur (2019) 
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De investeringen waarvoor in 2019 kosten werden afgeschreven voor het facturatieproces worden 
onderstaand summier samengevat voor de verschillende waterbedrijven.

• AGSO Knokke-Heist gebruikt het ERP-systeem dat door IWVA in-house werd ontwikkeld. IWVA 
implementeert de noodzakelijke wijzigingen en rekent een gedeelte van de investeringskost door aan 
AGSO Knokke-Heist, die deze uitgaven in kost neemt en bijgevolg geen afschrijvingen heeft voor het 
facturatieproces.
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• De Watergroep rapporteert afschrijvingen voor het facturatieproces van optimalisaties van het ERP-
systeem in 2017, 2018 en 2019.

• FARYS|TMVW geeft aan dat verschillende investeringen voor het facturatieproces over 7 jaar 
afgeschreven worden en dat per project geanalyseerd werd welke fractie van de investeringskost aan 
het facturatieproces kan worden toegewezen. De investeringen omvatten onder meer de overname van 
waterlevering aan Brussels Airport Company en enkele gemeenten, de implementatie van de nieuwe 
tariefstructuur, het opzetten van de digitale factuur en de upgrade van het ERP-systeem naar versie 
S4Hana. Bij de ERP-update werd een kleinere fractie van de kost toegekend aan het facturatieproces dan 
bij water-link.

• IWVA geeft aan dat de afschrijvingen voor het facturatieproces overeen komen met de implementatie 
van wijzigingen in het systeem voor de nieuwe tariefstructuur.

• Pidpa heeft de investeringen uit het verleden al volledig afgeschreven. Recente (kleinere) wijzigingen 
werden in kost genomen.

• Water-link wijst 19,6% van de afschrijvingskosten van een ERP-implementatie toe aan het 
facturatieproces. De investering wordt afgeschreven op 5 jaar.

De kosten voor distributie van de factuur via de post bestaat uit het afprinten van de factuur en distribueren 
van die factuur via de post. De Watergroep, Pidpa, FARYS|TMVW en water-link besteden het afprinten, 
verwerken en uitsturen van de papieren factuur uit aan een externe partij. AGSO Knokke-Heist en IWVA 
printen en verwerken zelf de facturen voor ze met de post worden verzonden. De interne en externe kost 
voor distributie van facturen via post ligt voor de meeste waterbedrijven tussen € 0,60 en € 0,70 per factuur. 
Bij De Watergroep en water-link wordt elke factuur gearchiveerd via Doccle, wat een bijkomende kost van 
ongeveer € 0,08 per factuur inhoudt. Als daarvoor gecorrigeerd wordt, blijkt dat de kost voor distributie van 
de facturen verstuurd via de post zeer gelijkaardig is voor alle waterbedrijven.

 Kost distributie facturen via post, intern+extern (2019)
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Wanneer een factuur niet via de post wordt verstuurd, kan de print, verwerking en portkost bespaard 
worden. Anderzijds zijn er ook bepaalde specifieke kosten toe te wijzen aan de andere distributiekanalen. 
Onderstaande figuur geeft een overzicht van de kost per factuur per distributiekanaal en geeft tegelijkertijd 
weer in welke mate er gebruik wordt gemaakt van het distributiekanaal. De verdeling per distributiekanaal 
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werd reeds besproken bij de KPI ‘e-facturatie’. De kost per factuur wordt per distributiekanaal weergegeven 
via de balkjes en kan worden afgelezen op de linker Y-as. Het aandeel van een specifiek distributiekanaal 
wordt cumulatief weergegeven via de oppervlaktes en kan afgelezen worden op de rechter Y-as. Meteen 
wordt duidelijk dat bij alle waterbedrijven de kost van een factuur verzonden via de post duurder is dan de 
overige distributiekanalen. Bovendien verstuurt elk waterbedrijf, met uitzondering van IWVA, nog meer dan 
50% van het totale aantal facturen via de post. Om het onderscheid te kunnen analyseren tussen de overige 
distributiekanalen werd onvoldoende onderscheid in de kosten gerapporteerd om onderbouwde uitspraken 
te kunnen doen.

 Gemiddelde kost en aandeel van de facturen verzonden per distributiekanaal (2019)
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Tot slot wordt de totale kost van het facturatieproces per abonnee vergeleken. Via drie mogelijkheden kan 
de kost voor facturatie beperkt worden. Enerzijds kan worden ingezet op het verminderen van de kosten 
die gelinkt zijn aan facturatie. Daarnaast kan het waterbedrijf nastreven om zoveel mogelijk facturen via 
goedkopere kanalen te verzenden. Tot slot is het mogelijk om het totaal aantal uitgestuurde facturen per 
abonnee te beperken. Dat laatste is echter slechts beperkt mogelijk binnen het wettelijke kader. Het is 
bijvoorbeeld mogelijk om tussentijdse facturen niet te verzenden wanneer het te factureren bedrag beperkt 
is of wanneer er wordt gewerkt met een domiciliëring. Vooral IWVA zet daarop zeer sterk in. De bepaling van 
de grens waaronder een tussentijdse factuur niet wordt verstuurd, is een evenwichtsoefening. Een hogere 
grens betekent dat er minder tussentijdse facturen verstuurd worden, wat een kostenbesparing met zich 
meebrengt. Anderzijds betekent een hogere grens dat meer abonnees slechts eenmaal per jaar een factuur 
ontvangen, wat nadelig kan zijn voor de klantenervaring als deze abonnees een spreiding van betaling 
verkiezen. Bovendien impliceert één aanrekening per jaar voor een groter gedeelte van de abonnees dat 
de waterbedrijven een groter aandeel van de gemeentelijke en bovengemeentelijke bijdrage moeten 
voorfinancieren.



De totale kost van het facturatieproces is het hoogst voor water-link en bedraagt € 6,75 per abonnee per 
jaar. Voor de andere waterbedrijven ligt de kost van het facturatieproces per abonnee tussen de € 2,37 
en € 4,22 per jaar. Op basis van informatie van VMM bedraagt de gemiddelde jaarlijkse waterfactuur in 
Vlaanderen € 365 voor een gemiddeld gezin van 2,3 personen en een verbruik van 71 m³ leidingwater. De 
kostprijs van het facturatieproces bij de drinkwaterbedrijven, inclusief personeelskosten, systeemkosten 
en portkosten, is bijgevolg zeer beperkt ten opzichte van de jaarlijkse waterfactuur. Zoals reeds eerder 
toegelicht, is het bovendien belangrijk deze cijfers met de nodige nuancering te interpreteren. Het verschil 
in de kostprijs van het facturatieproces wordt immers grotendeels verklaard door de recente investeringen, 
bijvoorbeeld bij water-link. De timing van die investeringen en de mate waarin die investeringen al dan 
niet reeds volledig afgeschreven zijn, wordt weerspiegeld in deze kost per abonnee. Ook verstuurt water-
link gemiddeld iets meer facturen per abonnee per jaar. Dat komt onder meer door een groter aantal 
verhuizingen in het leveringsgebied, met 30% meer eindfacturen ten opzichte van de andere waterbedrijven. 
Tot slot brengt de eindfactuur een grotere werklast met zich mee dan andere factuurtypes.

 Totale kost facturatieproces per abonnee (2019)
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5 Maturiteitsmodel
Het doel van het maturiteitsmodel Aqua BPMM is het in kaart brengen van de maturiteit van het proces 
‘facturatie’ voor de verschillende Vlaamse drinkwaterbedrijven. In tegenstelling tot de prestatie-indicatoren 
uit het vorige hoofdstuk beogen we met het maturiteitsmodel veeleer een kwalitatieve inschatting van 
de maturiteit. Deze kwalitatieve benadering gaat op zoek naar de vaardigheden van de organisatie over 
het geselecteerde proces, en peilt niet enkel naar kwantitatieve gegevens met betrekking tot doorlooptijd, 
kwaliteit of kost.

Een belangrijk voordeel van een kwalitatieve benadering is dat er niet enkel pijnpunten worden blootgelegd, 
maar dat er ook een pad tot verbetering wordt aangereikt: welke stappen kan een organisatie ondernemen 
om een hogere maturiteit te realiseren? Een bijkomend voordeel van de kwalitatieve benadering ten 
opzichte van de kwantitatieve is de mogelijkheid om ook organisationele aspecten (bijvoorbeeld de cultuur) 
bij de analyse te betrekken.

Het maturiteitsraamwerk Aqua BPMM werd specifiek door KPMG ontworpen voor de procesbenchmark van 
de Vlaamse drinkwaterbedrijven. Initieel werd dit model ontwikkeld voor het proces ‘debiteurenbeheer’ en 
vervolgens aangepast aan de noden van het proces in scope van dit rapport. Het raamwerk bestaat uit 6 
domeinen, waarbinnen KPMG 28 dimensies identificeerde om de maturiteit van de bedrijven te beoordelen.

Voor de beoordeling van de maturiteit van de bedrijven en de watersector in zijn geheel is het belangrijk om 
voor alle dimensies een zicht te hebben op het minimum ambitieniveau waaraan alle waterbedrijven zouden 
moeten voldoen. Minimale ambitieniveaus voor de watersector werden vastgelegd voor alle dimensies in 
samenspraak met de waterbedrijven.

Naast het minimale ambitieniveau werd overkoepelend voor de watersector ook een maximaal 
ambitieniveau vastgelegd voor alle dimensies. Dat niveau geeft weer waarnaar de waterbedrijven 
idealiter willen evolueren. Merk op dat het maximale ambitieniveau niet steeds het hoogst mogelijke 
maturiteitsniveau hoeft te zijn. Het gewenste maturiteitsniveau voor een bepaalde dimensie voor een 
onderneming hangt immers af van verschillende factoren, zoals de grootte van de onderneming, het belang 
van het onderzochte proces of de beschikbare middelen.

De combinatie van het minimale en het maximale ambitieniveau bepaalt het ambitiebereik voor 
elke dimensie. Door de eigen score per dimensie te vergelijken met het ambitiebereik, kunnen de 
drinkwaterbedrijven eenvoudig verbeteropportuniteiten identificeren om uiteindelijk de procesmaturiteit te 
verbeteren.

De bevindingen over de maturiteit van het proces in scope worden op sectorniveau weergegeven in 
onderstaande tekst. Per domein wordt een grafiek getoond die de sectorscores weergeeft voor alle dimensies 
binnen dat domein. Meer specifiek worden de maturiteitsscores weergegeven aan de hand van:

• De gemiddelde behaalde score voor de sector per dimensie;
• De laagste toegekende score per dimensie
• De hoogste toegekende score per dimensie
• De maturiteitsscore per waterbedrijf
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Die scores worden afgezet ten opzichte van het ambitiebereik, in de grafieken weergegeven door een 
lichtgroene balk. Zo wordt zichtbaar op welke manier de watersector zich verhoudt ten opzichte van de 
gewenste maturiteit op het thema. Volgend op de grafiek worden de resultaten per domein besproken.

Daarbij geeft KPMG ook steeds aanbevelingen per dimensie. Belangrijk daarbij is dat het aanbevelingen 
betreft op het niveau van de Vlaamse drinkwatersector in zijn geheel. In wat volgt, wordt eerst de algemene 
maturiteit voor de verschillende domeinen besproken, alvorens in te gaan op de verschillende specifieke 
domeinen en dimensies.

5.1 Overzicht

Alvorens de verschillende domeinen en dimensies afzonderlijk te bespreken, wordt in de onderstaande 
grafiek een algemeen beeld gegeven van de maturiteitsbeoordeling voor het proces ‘facturatie’.

OVERZICHT PROCESSMATURITEIT

1

2

3

4

5

Ontwerp 
en 

documentatie

Proces- 

verbetering

Metrieken Uitvoerders  IT-ondersteuning Product  

en dienst- 

verlening

Gemiddeld Maximum  MinimumVerwacht 

AGSO  Knokke-Heist

De   Watergroep 

 Farys|TMVW

IWVA

Pidpa

water-linkM
A

T
U

R
IT

E
IT

Daarbij valt meteen op dat alle waterbedrijven gemiddeld per domein voldoen aan het verwachte 
ambitieniveau. Zowel uit de gesprekken in het kader van de maturiteitsanalyse als uit het referentieproces 
blijkt dat het facturatieproces sterk gestandaardiseerd en geautomatiseerd is. Dat wordt gereflecteerd 
in de hoge procesmaturiteit die algemeen wordt waargenomen. Dat betekent uiteraard niet dat er geen 
verbeteringen mogelijk zijn. Op specifieke dimensies die tot een welbepaald domein behoren, is het mogelijk 
dat scores niet voldoen aan de verwachting die via het ambitiebereik werd bepaald. Op het geaggregeerd 
niveau per domein kan echter besloten worden dat het facturatieproces binnen de Vlaamse watersector een 
matuur proces is.
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5.2 Ontwerp en documentatie
ONTWERP EN DOCUMENTATIE
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5.2.1 Bevindingen

Binnen het domein ‘ontwerp en documentatie’ zijn er slechts twee dimensies waarop bepaalde 
drinkwaterbedrijven het ambitiebereik niet behalen. Als algemene trend kan worden besloten dat het 
facturatieproces matuur is op het gebied van ontwerp en documentatie.

De context en link met andere processen zijn steeds duidelijk in kaart gebracht. Afhankelijkheden met 
gerelateerde processen, zoals het proces voor meteropname en klachtenbehandeling, zijn bij alle bedrijven 
geanalyseerd en de integratie van de processen is grotendeels geoptimaliseerd. Als illustratief voorbeeld: 
een waterbedrijf meldde dat het uitsturen van facturen wordt afgestemd op de werklast en eventuele 
achterstand binnen de klantendienst. Er is immers gekend hoeveel vragen, opmerkingen en klachten van 
abonnees er gemiddeld te verwachten zijn bij het uitsturen van een batch facturen. Dergelijke integraties 
zorgen ervoor dat het facturatieproces bijdraagt aan de beschikbaarheid van de klantendienst en betere 
klantenervaring voor abonnees.

Klantvriendelijk, duurzaam en kwaliteitsgericht zijn enkele van de kernwoorden die in de strategie van de 
meeste waterbedrijven terugkomen. Het doel, de business context en de strategische alignering van het 
facturatieproces is voor bepaalde waterbedrijven reeds afgestemd op die strategische doelstellingen. Alle 
waterbedrijven hebben doelstellingen gedefinieerd op niveau van het facturatieproces, onafhankelijk van 
de strategie van de organisatie. Sommige waterbedrijven gingen een stap verder en hebben op hoog niveau 
beschreven hoe het facturatieproces concreet kan bijdragen aan het realiseren van de bedrijfsstrategie.

Binnen alle waterbedrijven is bepaald wie de verantwoordelijkheid draagt voor het facturatieproces. Die 
persoon waakt erover dat het proces continu vlot verloopt en aangepast wordt aan eventuele wijzigingen 
in het wettelijk kader. Het up-to-date houden van de beschrijvingen, documentatie en instructies over 
het proces valt onder de verantwoordelijkheid van die persoon. Bij de meeste waterbedrijven is de 
verantwoordelijkheid over het facturatieproces voor die persoon de belangrijkste taak en bevindt die 
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persoon zich bovendien op een voldoende hoog niveau om rechtstreeks of onrechtstreeks de nodige 
wijzigingen aan het proces te kunnen faciliteren.

Het minimale ambitieniveau voor documentatie en beheer van procesdocumenten houdt in dat een 
volledige beschrijving van het proces beschikbaar is (inclusief werkinstructies voor alle taken binnen het 
proces, een beschrijving van de wetgeving, procedures en protocollen, regels en uitzonderingen). Enkele 
waterbedrijven voldoen niet aan dat minimale ambitieniveau op basis van de gesprekken en nazicht van 
documenten in het kader van de maturiteitsanalyse. In dat geval was de documentatie beperkt tot een 
high-level beschrijving van het proces en werkinstructies voor specifieke deeltaken. Tegelijkertijd werd ook 
vastgesteld dat de maturiteit voor die dimensie opvallend hoger was bij andere waterbedrijven, waar ook 
een beschrijving van de afhankelijke processen beschikbaar was, zowel intern als cross-organisationeel.

Ook binnen de modellering van het proces werd een grote variatie in maturiteit waargenomen. Binnen 
enkele waterbedrijven beperkte de modellering zich tot een ‘high-level’, algemene tekstuele beschrijving. Bij 
andere waterbedrijven was er soms een overkoepelend procesmodel beschikbaar in standaardnotatie.

Op de dimensie ‘communicatie over het proces’ behaalt elk waterbedrijf de hoogste mogelijke score. Het 
facturatieproces is op dat onderwerp zeer matuur, voornamelijk door de uitstekende cross-organisationele 
afstemming over het proces met de andere waterbedrijven en de VMM en door de duidelijke communicatie 
naar abonnees over het procesverloop en de aanpassingen die impact hebben op de abonnees. Voor cross-
organisationele afstemming tussen de waterbedrijven wordt enerzijds informeel afgestemd tussen de 
medewerkers van het facturatieproces van de verschillende waterbedrijven. Anderzijds wordt periodiek 
overleg over het facturatieproces mogelijk gemaakt binnen de werkgroep Integrale Waterfactuur, 
georganiseerd door Aquaflanders. De werkgroep faciliteert een consistente aanpak van het facturatieproces 
binnen de verschillende waterbedrijven en is een aangewezen plaats om inzichten en gedachten uit te 
wisselen.

Betrokkenheid en communicatie met de procesklant houdt voor het facturatieproces in dat de abonnee op 
de hoogte wordt gehouden van de facturatiecyclus, van zijn of haar facturatiegegevens en van relevante 
wijzigingen. Nagenoeg alle waterbedrijven scoren op die dimensie zeer goed door het aanbieden van 
een klantenportaal waarop alle relevante facturatiegegevens continu zichtbaar zijn. Bovendien worden 
wijzigingen in het facturatieproces door alle bedrijven via een verscheidenheid van kanalen onder de 
aandacht van de abonnee gebracht. 

5.2.2 Aanbevelingen

De maturiteit voor het domein ‘ontwerp en documentatie’ is reeds zeer hoog. De beperkte dimensies waarop 
de behaalde score voor enkele waterbedrijven niet binnen het ambitiebereik valt, geven ook meteen aan 
welke verbeteringen op korte termijn mogelijk zijn. Het belangrijkste verbeterpotentieel in dit domein is het 
uitwerken van gedetailleerde documentatie over het facturatieproces en het modelleren van het proces en 
alle gerelateerde componenten.

Hieronder worden voor een aantal dimensies specifieke aanbevelingen gegeven. Die aanbevelingen zijn 
mogelijks voor sommige waterbedrijven niet van toepassing aangezien ze al zijn geïmplementeerd.

Op het gebied van context en link met andere processen kan men verbetering realiseren door cross-
organisationele processen verder te integreren. Bij doorgedreven integratie wordt de benodigde informatie 
tussen de systemen automatisch gedeeld, zonder dat correcties en koppelingen nog manueel plaatsvinden.
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In aanvulling op de afstemming van processen met cross-organisationele actoren kan samen met die 
actoren bepaald worden wat de gezamenlijke strategische doelstellingen van het facturatieproces 
zijn. Concreet lijkt het vooral nuttig om samen met de VMM af te stemmen welke aanpassingen in het 
facturatieproces mogelijk zijn om die gezamenlijke doelstellingen te realiseren. Daarnaast is het voor 
verschillende waterbedrijven nuttig om die oefening ook intern uit te voeren, met name door concreet te 
vertalen op welke wijze het facturatieproces kan bijdragen aan de realisatie van de bedrijfsdoelstellingen.

Hoewel ownership binnen elke organisatie duidelijk gedefinieerd is en de nodige activiteiten expliciet 
zijn toegekend, stellen we vast dat de verantwoordelijkheid soms over meerdere personen wordt verdeeld. 
Het toekennen van verantwoordelijkheden over deeltaken aan andere personen dan de uiteindelijke 
procesverantwoordelijke is op zich niet problematisch, maar kan wel de efficiëntie van het proces 
beïnvloeden.

De documentatie is over het algemeen goed uitgewerkt, gestructureerd en toegankelijk voor alle 
medewerkers. Om ervoor te zorgen dat de documentatie up-to-date blijft, wordt aanbevolen om vooraf een 
review-cyclus per procesdocument te definiëren. Die periodieke validatie garandeert dat wijzigingen in het 
proces worden opgenomen in de procesdocumentatie.

Op het gebied van modellering kan een hogere maturiteit behaald worden door de cross-departementale 
en cross-organisationele aspecten te beschrijven in het model van het facturatieproces. Voorlopig is dat 
slechts bij enkele waterbedrijven beschikbaar. De positie van het facturatieproces binnen de overkoepelende 
processen draagt bij aan inzicht in mogelijke verbeteringen.

Een hogere maturiteit in betrokkenheid en communicatie met de procesklant kan gerealiseerd worden door 
binnen de sector uniform af te stemmen welke wijzigingen in de situatie van de abonnee gecommuniceerd 
worden. Alle waterbedrijven communiceren vandaag al over grote wijzigingen aan het proces maar 
communicatie over specifieke veranderingen op niveau van het individuele dossier van de abonnee varieert 
sterk. Sommige waterbedrijven communiceren bij het vervallen van een IBA-attest of bij het verlopen van de 
rechten van een sociaal tarief, terwijl andere waterbedrijven dat niet proactief aan de abonnee laten weten.

5.3 Procesverbetering
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5.3.1 Bevindingen

De score van alle waterbedrijven op elk van de dimensies van het domein ‘procesverbetering’ vallen binnen 
het ambitiebereik. Ook op dat domein kan het facturatieproces als zeer matuur worden beschouwd. Op de 
dimensie ‘communicatie over procesverbeteringen’ behalen alle waterbedrijven bovendien de maximale 
score. Toch blijft er ruimte voor verbetering. De belangrijkste bevindingen en aanbevelingen worden 
hieronder per dimensie toegelicht.

Op de dimensie ‘review’ scoren de meeste waterbedrijven niveau 4, wat inhoudt dat het proces op 
systematische en periodieke wijze wordt geëvalueerd. Dat gebeurt onder meer onder de vorm van audits, 
steekproeven, interdepartementale afstemming en validatie en het narekenen van facturen. Bij enkele 
waterbedrijven wordt die evaluatie niet periodiek maar ad-hoc ingericht.

Het beslissingsniveau van de aanpassing ligt over verschillende gerelateerde processen heen bij de 
departementale managers of de proceseigenaar. Dat is in lijn met de verwachting beschreven door het 
ambitiebereik.

Net als de communicatie over het proces zelf (dimensie 1.6), is de communicatie over proceswijzigingen 
heel adequaat. Alle waterbedrijven behalen op die dimensie de hoogste score. Zowel bij de invoering van 
de integrale waterfactuur, bij wijzigingen van drinkwaterleverancier binnen een gemeente, bij vervanging 
van een analoge meter door een digitale meter, als bij het aanbieden van een nieuwe modaliteit om de 
facturen te ontvangen of te betalen, wordt de klant op heel transparante wijze op de hoogte gehouden van 
de veranderingen.

Meer spreiding wordt waargenomen bij de maturiteit op de dimensie ‘resources’. Bij sommige waterbedrijven 
dienen procesverbeteringen ‘on-the-job’ uitgevoerd te worden, gedurende de uitvoering van de 
dagdagelijkse activiteiten. Veelal wordt echter wel ‘back-up’ van collega’s voorzien om de normale dagtaken 
over te nemen indien aangewezen. In sommige specifieke gevallen wordt een operationele werkgroep 
ingericht om de procesverbetering te implementeren. Als opmerking geldt dat het facturatieproces zeer 
sterk geautomatiseerd is en ondersteund wordt door systemen. Aangezien het facturatieproces een 
grotendeels geautomatiseerd proces is, wordt het IT-departement vaak betrokken bij de uitwerking van de 
procesverbetering.

De hoogste behaalde score op ‘improvement’-projectmanagement is 3, wat betekent dat geen van de 
waterbedrijven een specifieke ‘improvement’-projectmanagementmethodologie gebruikt (zoals lean of six 
sigma). In sommige gevallen wordt een generieke projectmanagementmethode gebruikt. In andere gevallen 
wordt de verbetering geïmplementeerd zonder opvolging via een projectmanagementmethode.

De behaalde maturiteit binnen de dimensie ‘business case’ situeert zich voor de meeste drinkwaterbedrijven 
aan de onderzijde van het beoogde ambitiebereik. Dat betekent dat er maximaal een kwalitatieve 
beschrijving wordt geformuleerd voor het verbetertraject. Enkele drinkwaterbedrijven toonden aan dat een 
sjabloon voor onderbouwing van een business case beschikbaar is, maar het sjabloon wordt echter niet 
consistent gehanteerd om projecten van het facturatieproces te prioriteren.

De wijze waarop informatie wordt ingewonnen om tot procesverbetering te komen is voor alle 
waterbedrijven zeer matuur. Dit omvat onder meer afstemming met andere departementen binnen de 
organisatie via, onder andere, periodieke overlegmeetings waar problemen en opportuniteiten worden 
besproken. Bovendien wordt er ook via de werkgroep Integrale Waterfactuur afgestemd tussen de 
verschillende waterbedrijven over mogelijke procesverbeteringen.
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5.3.2 Aanbevelingen

Voor de eerste drie dimensies en de laatste dimensie binnen het domein ‘procesverbetering’, meer bepaald 
‘review’, ‘beslissingsniveau’, ‘communicatie over verbeteringen’ en ‘informatie om tot procesverbeteringen 
te komen’, zijn er geen specifieke aanbevelingen aan de sector om de maturiteit te verbeteren. Uiteraard is 
het mogelijk om de maturiteit te verbeteren tot bijvoorbeeld niveau 5 (innovating), maar op basis van het 
huidige ambitiebereik is het niet noodzakelijk aangewezen om dat voor het facturatieproces na te streven.

Uitvoering van procesverbeteringen wordt veelal ad-hoc aangepakt door de procesuitvoerders, soms door 
het vrijmaken van individuele resources om de overige taken op te pikken. Een mogelijke verbetering kan 
zijn om een specifiek team met experten in procesverbetering op te leiden, die uiteenlopende verbeteringen 
doorheen de organisatie ondersteunen. Op zijn minst één waterbedrijf gaf aan van plan te zijn om een 
soortgelijke aanpak structureel binnen de organisatiestructuur in te bedden.

De voornaamste aanbeveling binnen het domein ‘procesverbeteringen’ is om gestandaardiseerde 
methodologieën, procedures en sjablonen te voorzien voor ‘improvement’-projectmanagement, business 
case en opvolging van procesverbetering. Door zulke aspecten steeds op dezelfde wijze te organiseren kan 
eenvoudig gerapporteerd worden over de doeltreffendheid van een verbetering of de voortgang. Daarnaast 
kan op die manier een efficiënte monitoring over verschillende verbeterprojecten worden ingericht.
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5.4.1 Bevindingen

De maturiteit inzake ‘metrieken’ ligt binnen het gezamenlijk bepaalde ambitiebereik. Om de KPI’s te kunnen 
definiëren en selecteren, hebben alle drinkwaterbedrijven reeds een cross-departementale kijk toegepast. 
In welbepaalde gevallen werden de KPI’s bovendien gekoppeld aan de strategische doelstellingen van de 
onderneming. Binnen de waterbedrijven ligt de focus van de geselecteerde metrieken op de operationele 
opvolging van de dagdagelijkse werklast. In mindere mate wordt de kwaliteit van het proces opgevolgd.
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Ook het beheer van de metrieken kan als matuur worden gekwalificeerd. Er is immers steevast een 
gedefinieerde en gestructureerde aanpak voor het berekenen van de metrieken. Bovendien wordt de selectie 
van metrieken die op periodieke basis wordt opgevolgd bij verschillende waterbedrijven aan kritische 
evaluatie onderworpen om te garanderen dat de metrieken die worden opgevolgd nog actueel zijn.

Bij alle drinkwaterbedrijven worden de metrieken beschikbaar gesteld voor de medewerkers van het 
facturatieproces zodat ze gebruik kunnen maken van die metrieken. Veelal zijn verwachte waarden per 
metriek niet gedefinieerd en beperkt het gebruik van metrieken zich tot het opvolgen van de evolutie en de 
algemene status.

5.4.2 Aanbevelingen

Hoewel de maturiteit op het domein metrieken voldoende hoog is in vergelijking met het ambitiebereik, is 
er nog ruimte voor verbetering op de verschillende dimensies. Wat de definitie van metrieken betreft, kunnen 
bijkomende metrieken worden gedefinieerd in de thema’s kost, tijd en kwaliteit van het proces om zo een 
volledige kijk op het facturatieproces te creëren. Momenteel ligt de focus voornamelijk op de opvolging van 
werklast en volumes. Ook de koppeling van de geselecteerde metrieken met de strategische doelstellingen 
van de organisatie is bij de meeste drinkwaterbedrijven slechts beperkt uitgewerkt.

Voor beheer van de metrieken situeert de mogelijke verbetering zich voornamelijk in het automatisch 
verwerken van de metrieken, zonder dat daarbij nog manuele handelingen vereist zijn. Bovendien is de 
frequentie van het aanbieden van nieuwe informatie in sommige gevallen niet aangepast aan de behoefte. 
Slechts bij enkele drinkwaterbedrijven worden metrieken vandaag reeds automatisch en ogenblikkelijk 
bijgewerkt.

Het verhogen van maturiteit in gebruik van de metrieken kan door de resultaten van de metrieken op 
structurele wijze te delen met alle medewerkers van het facturatieteam, bijvoorbeeld op een periodiek 
overlegmoment. Dat zorgt ervoor dat alle medewerkers op de hoogte zijn van de aspecten waarop 
bijkomend ingezet moet worden en dat het voor iedereen duidelijk is hoe het proces bijdraagt aan de 
realisatie van de strategische doelstellingen van het drinkwaterbedrijf.

5.5 Uitvoerders
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5.5.1 Bevindingen

Binnen het domein ‘uitvoerders’ wordt de maturiteit op alle dimensies ingeschat binnen het beoogde 
ambitiebereik, met uitzondering van de dimensie ‘documentatie’ en ‘gebruik van lessons learned’, waarop een 
lage maturiteit wordt vastgesteld voor het facturatieproces. De verschillende dimensies worden hieronder in 
meer detail beschreven. 

De personeelsplanning op korte termijn wordt aangepast indien nodig. Bij dergelijke aanpassingen worden 
de medewerkers doorgaans betrokken. Dat gebeurt in sommige drinkwaterbedrijven reactief, wanneer wordt 
vastgesteld dat de planning problematisch is. Binnen andere bedrijven wordt proactief op continue basis 
opgevolgd of er problemen verwacht worden.

Ook de langetermijn-staffing wordt bij alle drinkwaterbedrijven op periodieke of continue basis opnieuw 
tegen het licht gehouden. Rekening houdend met de (eventuele) wijzigingen in het proces wordt onderzocht 
of er bottlenecks verwacht worden of juist minder personeelsleden aangewezen zijn als de werklast afneemt 
ten gevolge van een proceswijziging.

Alle waterbedrijven werken samen met een externe partner binnen het facturatieproces. Telkens zijn er 
kwalitatieve criteria gedefinieerd in de vorm van SLA’s en contractuele afspraken om de kwaliteit van 
de dienstverlener te garanderen. De afgeleverde diensten worden bij alle drinkwaterbedrijven aan een 
evaluatie onderworpen. De meeste drinkwaterbedrijven bekijken bovendien op regelmatige basis hoe de 
samenwerking verder geoptimaliseerd kan worden. Bijgevolg wordt een hoge maturiteit genoteerd voor de 
dimensie ‘externe resources/materialen’.

Ook voor de dimensie ‘kennis over het proces – wat’ is de maturiteit van de drinkwaterbedrijven hoog voor 
het facturatieproces. De medewerkers zijn telkens op de hoogte van de verwachtingen over het proces en 
hebben een duidelijk zicht op de risico’s, uitzonderlijke gevallen en de impact op andere processen.

Het beheer van de kennis van het proces wordt telkens opgevolgd door een procesverantwoordelijke, die 
erover waakt dat de kennis van het proces up-to-date blijft en dat nieuwe informatie voldoende verspreid 
wordt binnen de organisatie. Alle drinkwaterbedrijven organiseren overigens informatiesessies om ook 
andere diensten en departementen te informeren over relevante wijzigingen in het facturatieproces. 
De maximale maturiteitsscore zou behaald worden door alle drinkwaterbedrijven, indien ook volledige 
handleidingen en werkinstructies beschikbaar zouden zijn voor alle relevante activiteiten binnen het 
facturatieproces. Zoals reeds toegelicht bij domein ‘ontwerp en documentatie‘ is dat niet steeds het geval.

Uiteenlopende procedures worden toegepast voor de evaluatie van het eigen personeel. Telkens wordt 
minimaal geanalyseerd of de individuele uitvoerders de transacties op een correcte manier uitvoeren 
en/of persoonlijke doelstellingen worden behaald. Enkele drinkwaterbedrijven passen bovendien een 
compensatiesysteem toe om uitzonderlijke prestaties te belonen en verbetering te stimuleren. Daarnaast 
werd bij één organisatie data van de performantie van de medewerkers bijgehouden, gebruik makend van 
brondata uit het systeem, om een objectieve beoordeling per medewerker mogelijk te maken.

‘Documentatie en gebruik van lessons learned’ is de dimensie waarop de laagste maturiteit wordt 
waargenomen voor het facturatieproces. Veelal is er geen beleid voor het systematisch en gestructureerd 
documenteren en centraal beheren van lessons learned.

Alle drinkwaterbedrijven hebben duidelijk de competenties gedocumenteerd voor de verschillende taken 
en functies binnen het facturatieproces. Doorgaans is er geen standaard ontwikkelingstraject, maar 
kunnen medewerkers wel zelf aangeven welke trainingen of opleidingen ze wensen te volgen. Bij één 
drinkwaterbedrijf is het opleidingstraject gestructureerd per functieniveau en wordt het welslagen van 
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de opleidingen geëvalueerd. De maturiteit op de dimensie ‘skills & capabilities/ verbetering/training’ is 
bijgevolg gemiddeld, maar valt binnen het ambitiebereik.

5.5.2 Aanbevelingen

De belangrijkste aanbeveling binnen het domein van de ‘uitvoerders’ is om een gestructureerd ‘lessons 
learned’-beleid te implementeren. De lessons learned documenteren en die ervaringen vervolgens 
aanwenden bij verbetertrajecten zorgt ervoor dat fouten niet herhaald worden.

Wat betreft planning op korte termijn en staffing op lange termijn zijn er geen noemenswaardige 
aanbevelingen te formuleren. Het kan wel nuttig zijn om proactief beide aspecten op regelmatige basis te 
evalueren binnen de bedrijven die dat nog niet toepassen.

Zoals reeds aangegeven zijn er enkele drinkwaterbedrijven die reeds periodiek overleg organiseren met de 
externe partner om de samenwerking te optimaliseren. De drinkwaterbedrijven die dat nog niet toepassen, 
worden geadviseerd om die manier van werken ook te implementeren.

Voor de dimensies ‘kennis van het proces – wat en beheer’ scoort de prestatie van de drinkwatersector 
binnen het ambitiebereik en zijn er geen specifieke aanbevelingen voor verbetering van de maturiteit. Wel 
wordt de aanbeveling hernomen uit het domein ‘ontwerp en documentatie’, met name het voorzien van 
volledige werkinstructies en handleidingen voor alle taken binnen het facturatieproces.

Invoeren van een compensatiesysteem op basis van prestaties om verbetering aan te moedigen is niet voor 
elk drinkwaterbedrijf mogelijk omwille van statutaire redenen. Aangezien er wel reeds een kwalitatieve 
opvolging is van de individuele prestaties bij alle drinkwaterbedrijven, is er geen specifieke bijkomende 
aanbeveling voor verbetering van de maturiteit met betrekking tot evaluatie van het eigen personeel.

Voor de dimensie ‘skills & capabilities/verbetering/training’ wordt aanbevolen om een specifiek 
gestandaardiseerd opleidingstraject met bepaalde basiselementen te ontwikkelen per functieniveau. Op die 
manier kan worden verzekerd dat alle medewerkers over de nodige competenties beschikken. Bijkomend is 
het mogelijk maken van een gepersonaliseerde opleiding, zoals vandaag al wordt aangeboden, uiteraard een 
meerwaarde.

5.6 IT Ondersteuning
IT ONDERSTEUNING

Operationele 
ondersteuning

Gemiddeld Maximum  MinimumVerwacht 

1

2

3

4

5

M
A

T
U

R
IT

E
IT

AGSO  Knokke-Heist

De   Watergroep 

 Farys|TMVW

IWVA

Pidpa

water-link



46 AquaFlanders Procesbenchmark bij de Vlaamse drinkwaterbedrijven

5.6.1 Bevindingen

De maturiteit voor de dimensie ‘operationele ondersteuning’ is heel hoog. Bij alle drinkwaterbedrijven werd 
een doorgedreven automatisatie vastgesteld van het facturatieproces door het IT-landschap in te richten 
in functie van de behoeftes voor het facturatieproces. Het facturatieproces wordt voornamelijk binnen 
het ERP-systeem georkestreerd. Waar integratie met andere applicaties vereist is, verloopt dit vlekkeloos. 
Als uitzondering daarop geldt de integratie met systemen van externe stakeholders, waarbij manuele 
integratie-activiteiten nog noodzakelijk zijn. Voor één organisatie werd de operationele ondersteuning en 
betrokkenheid van IT ingeschat als een mogelijkheid om zich te differentiëren. Om die reden werd ook de 
hoogste maturiteitsscore binnen deze dimensie toegekend.

5.6.2 Aanbevelingen

Er kan onderzocht worden in welke mate het mogelijk is om de operationele ondersteuning bijkomend 
te verbeteren door de integratie van gegevens uit systemen van externe stakeholders efficiënter te laten 
verlopen. Om de integratie te verbeteren is het aangewezen om op sectorniveau afspraken te maken met 
de betrokken partijen (VMM, rijksregister, Kruispuntdatabank van de Sociale Zekerheid, …) in plaats van 
individuele afstemmingen.

5.7 Product en dienstverlening
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5.7.1 Bevindingen

Uit de voorgaande maturiteitsthema’s bleek reeds dat het 
facturatieproces heel gestandaardiseerd en matuur is binnen de 
Vlaamse drinkwatersector. Toch rust de sector voor dit proces 
niet op zijn lauweren, maar wordt er proactief onderzocht 
wat de mogelijkheden zijn voor verdere ontwikkeling van de 
dienstverlening. Zowel andere waterbedrijven als potentiële 
dienstverleners worden proactief gecontacteerd om innovatieve 
verbeteringen te onderzoeken. Enkele voorbeelden van innovaties 
die recent werden geïmplementeerd of op dit moment worden 
onderzocht, zijn: het beschikbaar stellen van facturen via 
Doccle, automatische facturatie via Peppol, automatisering van 
arbeidsintensieve handelingen via RPA, het aanbieden van een 
QR-code op de factuur, het optimaliseren van het klantenportaal 
door bijkomende inzichten en gegevens ter beschikking te stellen.

5.7.2 Aanbevelingen

Een mogelijke opportuniteit in het bijkomend ontwikkelen 
van de dienstverlening bestaat uit het aanbieden van 
bijkomende functionaliteiten op het klantenportaal. Inzage in 
facturatiegegevens kan gekoppeld worden met het communiceren 
van informatie aan de abonnees over hun waterverbruik in 
verhouding met soortgelijke gezinnen. Die vergelijking wordt 
vandaag reeds door verschillende waterbedrijven opgenomen in 
de huidige factuur. Door koppeling met gegevens op basis van 
digitale meters kan zelfs op toepassingsniveau geanalyseerd 
worden hoe duurzaam het waterverbruik van de abonnee is, 
indien een specifieke ‘vingerafdruk’ in het waterverbruik van 
bepaalde toepassingen kan worden herkend (wasmachine, 
vaatwasser, WC, douche). Door vervolgens ook waterbesparende 
tips op te nemen en op transparante wijze te informeren over 
de mogelijke besparing via de waterfactuur van een bepaalde 
bezuinigende maatregelen kan de abonnee ondersteund worden 
in het reduceren van zijn waterverbruik.

AquaFlanders Procesbenchmark bij de Vlaamse drinkwaterbedrijven 47



48 AquaFlanders Procesbenchmark bij de Vlaamse drinkwaterbedrijven

6 Conclusie
In wat volgt, worden de belangrijkste bevindingen uit voorgaande twee hoofdstukken samengevat, zowel 
over de prestatie-indicatoren als over de maturiteitsbepaling van de drinkwaterbedrijven voor het proces 
‘facturatie’.

Belangrijk daarbij is dat het steeds om bevindingen en conclusies gaat op het niveau van de Vlaamse 
drinkwatersector in zijn geheel. Er dient dus met de nodige omzichtigheid te worden omgesprongen bij de 
interpretatie van de bevindingen.

6.1 Prestatie-indicatoren

Met prestatie-indicatoren wordt het proces ‘facturatie’ op een kwantitatieve manier tussen de waterbedrijven 
vergeleken. Er werd beslist ook een aantal indicatoren op te nemen die de context weergeven waarin dat 
proces zicht situeert. Die contextindicatoren geven geen indicatie van de prestatie van het facturatieproces, 
maar schetsen de verschillende situaties waarin de drinkwaterbedrijven zich bevinden en kunnen helpen om 
de prestatie-indicatoren te interpreteren.

In Vlaanderen werden er 12,6 miljoen facturen uitgestuurd in 2019. De tussentijdse facturen en de 
verbruiksfacturen nemen het grootste deel in van de uitgestuurde facturen met respectievelijk 71% en 
24% van de uitgestuurde facturen. Het aantal uitgestuurde facturen loopt gelijk met het aantal abonnees. 
Daardoor varieert het aantal uitgestuurde facturen sterk tussen de 6 Vlaamse drinkwaterbedrijven. De 
Watergroep stuurt met meer dan 6 miljoen facturen 49% van de Vlaamse waterfacturen uit. Het hele 
facturatieproces wordt binnen de verschillende waterbedrijven ondersteund door 40 VTE’s in totaliteit voor 
de sector.

Als men kijkt naar het aantal facturen dat per abonnee wordt verstuurd, zien we bij de waterbedrijven 
een variatie tussen 3 en 4,5 facturen per abonnee. Het aantal uitgestuurde facturen per abonnee wordt 
grotendeels bepaald door wettelijke bepalingen en het gehanteerde beleid van de drinkwaterbedrijven. 
IWVA heeft bijvoorbeeld een beleid dat sterk inzet op aanrekening via domiciliëring. Als men de 
aanrekeningen via domiciliëring waarvoor geen tussentijdse factuur wordt uitgestuurd in mindering 
brengt, stuurt IWVA met 1,4 facturen per abonnee per jaar het minste aantal facturen uit van de Vlaamse 
waterbedrijven.

Als we de doorlooptijd analyseren tussen het ontvangen van de meterstand en het versturen van de 
verbruiksfactuur, ligt voor nagenoeg alle waterbedrijven het percentage van uitgestuurde verbruiksfacturen 
binnen 1 week na het ontvangen van de meterstand boven de 94% en na 2 weken boven de 97%. De 
Watergroep heeft na 2 weken reeds 99% van de verbruiksfacturen uitgestuurd.

De kwaliteit van de uitgestuurde facturen kunnen we bekijken aan de hand van het ‘first-time-right’-
percentage. Alle waterbedrijven presteren goed op die KPI met een ‘first-time-right’-percentage boven 
96%. Belangrijk om op te merken is dat een ‘first-time-right’-percentage van 100% niet haalbaar is. Er kan 
immers zowel een rechtzetting gebeuren door een fout van het waterbedrijf of als er incorrecte of laattijdige 
informatie wordt ontvangen van een andere partij. Daarnaast kunnen we de kwaliteit eveneens evalueren 
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aan de hand van het percentage van de uitgestuurde facturen waarvoor een klacht wordt ontvangen. Daarbij 
zien we dat alle waterbedrijven goed presteren met minder dan 1 op de 1000 facturen die tot een klacht 
leidt.

Als we kijken naar het ‘percentage uitgestuurde verbruiksfacturen en eindfacturen op basis van een 
effectieve meterstand’, zien we tussen de waterbedrijven een variatie van 85,6% tot 99%. Die variatie 
heeft grotendeels te maken met een beleidsbeslissing om al dan niet meteropnemers in te zetten om 
de ontbrekende meterstanden te achterhalen. Door het uitrollen van digitale watermeters, waarmee de 
meterstand automatisch wordt ontvangen door het waterbedrijf, wordt verwacht dat die indicator in de 
komende jaren zal stijgen.

De personeelskost en de distributiekosten zijn het belangrijkste deel van de facturatiekost. De kost voor 
distributie van facturen via post ligt voor de meeste waterbedrijven tussen € 0,60 en € 0,70 per factuur. 
Wanneer een factuur niet via de post wordt verstuurd, kan de print, verwerking en portkost bespaard worden. 
Andere kosten die daarvoor in de plaats komen, zijn steeds lager. Door die mogelijke kostenbesparing en 
uit ecologische overwegingen ondernemen alle waterbedrijven acties om abonnees te overhalen om over 
te schakelen van een papieren factuur naar een e-factuur. E-facturen worden binnen deze benchmark 
gedefinieerd als alle facturen die niet via de post verstuurd worden. Binnen de Vlaamse waterbedrijven is 
IWVA met 72,1% daarin de koploper. De andere waterbedrijven scoren een e-facturatiegraad tussen 10,1% 
en 45%.

In 2019 werd er door de verschillende waterbedrijven in Vlaanderen in totaal € 12 miljoen gespendeerd 
aan facturatieactiviteiten. Die kosten bestaan uit personeelskosten, IT-onderhoudskosten, afschrijvingen, 
interne kosten voor distributie, externe kosten voor distributie en overige operationele kosten. Een 
exacte vergelijking van de kost per factuur tussen de waterbedrijven is niet eenduidig te bepalen, onder 
meer door een verschil in toepassing van boekhoudkundige regels (vb. afschrijftermijn), de inschatting 
van toewijzing van bedrijfssysteemkosten (vb. ERP-systeem) aan het facturatieproces en het verschil in 
investeringshistoriek. Indicatief kunnen we meegeven dat de kostprijs per factuur tussen € 0,63 en € 1,49 
was in 2019. Dat komt overeen met een kost per abonnee tussen de € 2,37 en € 6,75 per jaar.

6.2 Maturiteitsmodel

Op basis van de maturiteitsanalyse, kunnen we stellen dat de gemiddelde maturiteit voor de sector 
zich voor alle domeinen binnen het gedefinieerde ambitieniveau situeert. Het facturatieproces is bij de 
verschillende waterbedrijven sterk gestandaardiseerd en geautomatiseerd. Dat wordt gereflecteerd in de 
hoge procesmaturiteit die algemeen wordt waargenomen. Daardoor stellen we in de domeinen ‘ontwerp en 
documentatie’ en ‘IT-ondersteuning’ een zeer hoge maturiteit voor dit proces vast. Er blijft echter wel nog 
steeds een verbeterpotentieel mogelijk op een aantal dimensies van de domeinen.

Het domein ‘ontwerp en documentatie’ kent een sterke algemene maturiteitsscore. Dat zien we onder andere 
terugkomen in de kennis omtrent afhankelijkheden en in het integreren van de afhankelijke processen, 
zoals meteropname en klachtenbehandeling. Op de dimensie ‘communicatie over het proces’ behaalt elk 
waterbedrijf de hoogst mogelijke score. Het facturatieproces is op dat domein zeer matuur, voornamelijk 
door de uitstekende cross-organisationele afstemming. Een verbeterpotentieel voor enkele waterbedrijven is 
het uitwerken van gedetailleerde documentatie over het gehele facturatieproces en het modelleren van het 
proces en alle gerelateerde componenten.
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Ook op het domein ‘procesverbetering’ kan het facturatieproces als zeer matuur beschouwd worden. 
Binnen dat domein behalen alle waterbedrijven door hun sterke communicatie over procesverbeteringen 
de maximale score. Toch blijft er ruimte voor verbeteringen. De uitvoering van procesverbeteringen wordt 
immers meestal ad-hoc aangepakt door de procesuitvoerders. Daarbij kan het proces in maturiteit verhogen 
door tijdens een project te werken met een gestandaardiseerde methodologie, procedures en sjablonen.

De maturiteit inzake ‘metrieken’ ligt binnen het gezamenlijk bepaalde ambitiebereik. Voor het 
facturatieproces ligt de focus voor ‘metrieken’ op de operationele opvolging vaan de dagdagelijkse 
werking. Door bijkomende ‘metrieken’ te definiëren in de thema’s kost, tijd en kwaliteit van het proces, 
kan een volledigere kijk op het facturatieproces worden gecreëerd. Daarnaast is er binnen verschillende 
waterbedrijven nog een verbetering mogelijk door sterker in te zetten op de automatisatie van de KPI-
verwerking.

Binnen het domein ‘uitvoerders’ zien we een goed beheer van de inzet van het personeel zowel op korte als 
op lange termijn. De medewerkers hebben een goede kennis van het proces met een duidelijk zicht op de 
risico’s, uitzonderlijke gevallen en de impact op andere processen. De verantwoordelijke van het proces zorgt 
dat de kennis van het proces up-to-date blijft en dat nieuwe informatie voldoende verspreid wordt binnen 
de organisatie. Een lage maturiteit wordt waargenomen op het vlak van lessons learned. Veelal is er geen 
beleid voor het systematisch en gestructureerd documenteren en centraal beheren van de leerpunten.

De maturiteit voor het domein ‘IT-ondersteuning’ is heel hoog. Bij alle drinkwaterbedrijven werd een 
doorgedreven automatisatie vastgesteld van het facturatieproces door het IT-landschap in te richten in 
functie van de behoeftes voor het facturatieproces. Het facturatieproces wordt voornamelijk binnen het 
ERP-systeem georkestreerd. Waar integratie met andere applicaties vereist is, verloopt dit vlekkeloos. Als 
uitzondering daarop geldt de integratie met systemen van externe stakeholders.

Het facturatieproces is, zoals eerder vermeld, heel gestandaardiseerd en matuur binnen de Vlaamse 
drinkwatersector. Toch rust de sector voor dit proces niet op zijn lauweren, maar wordt proactief onderzocht 
wat de mogelijkheden zijn voor verdere ontwikkeling van de dienstverlening. Zowel andere waterbedrijven 
als potentiële dienstverleners worden proactief gecontacteerd om innovatieve verbeteringen te 
onderzoeken. Dat resulteert eveneens in een hoge maturiteitsscore binnen het domein van ‘ontwikkeling van 
de dienstverlening’.
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7 Bijlagen

7.1 Referentieproces facturatie 
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Deelproces - Opstart proces en voorbereiding werking
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Deelproces - Batch verwerking integrale waterfactuur
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Deelproces - Communicatie



AquaFlanders Procesbenchmark bij de Vlaamse drinkwaterbedrijven 55

Deelproces - Synchronisatie
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