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Toelichting
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Agenda nr. 2/13 Provinciale initiatieven. Opdrachthoudende vereniging 
PIDPA. Toelichting bij het beleid van de vereniging. 
Kennisname.

Aan: Bestuurders Pidpa
Betreft: Toelichting jaarverslag werkingsjaar 2016

Dit document biedt u een beknopt overzicht van het reilen en zeilen van Pidpa in 
2016. Meer details vindt u in de volledige tekst van het jaarverslag (zie V/A raad 
van bestuur van 24 april 2017).
Wij hopen dat deze informatie voor u nuttig en bruikbaar is, wanneer er vanuit uw 
gemeente vragen worden gesteld.

Ook in 2016 was Pidpa van alle markten thuis.
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2. Resultaat werkingsjaar 2016

2016 levert een positief bedrijfsresultaat op van 8.405.166 euro. 
Verdeeld over de verschillende compartimenten, geeft dit volgend overzicht:

Resultaat in euro 2015 2016
Activiteit Water 4.600.561 668.843
Activiteit HidroRio 7.018.422 5.897.889



Activiteit HidroGem 2.190.591 1.838.434
13.809.575 8.405.166

Het resultaat binnen de activiteit Water wordt sterk beïnvloed door een wijziging 
van de waarderingsregels in het kader van de herwaardering van de leidingen. 
Gezien de leeftijd van de infrastructuur van het waterleidingnet had een groot deel 
hiervan, door de gecumuleerde afschrijvingen, een boekwaarde die niet 
overeenstemde met de resterende levensduur. De gebruikte waarderingsmethode 
is gebaseerd op de vervangingswaarde. De standaard afschrijvingstermijn van 
leidingen werd op 75 jaar bepaald. 
De hieruit voortvloeiende herwaardering van het drinkwaternet bedraagt circa 422 
miljoen euro.  De hogere afschrijvingen op leidingen drukken het resultaat van de 
activiteit Water.

In 2016 is een nieuwe tariefstructuur voor water ingevoerd in Vlaanderen. Dit 
bracht mee dat voor alle componenten van de integrale waterfactuur nu een 
vastrecht wordt aangerekend. Tevens werd een progressief tarief ingevoerd voor 
huishoudelijke klanten. Hierdoor ontstond een verschuiving van huishoudelijke naar 
niet-huishoudelijke klanten.

Het verbruik in het verzorgingsgebied daalt met 1.000.000 m³ t.o.v. 2015, met 
tevens een verschuiving van huishoudelijke naar niet-huishoudelijke gebruikers 
omwille van de invoering van de nieuwe tariefstructuur.

Evolutie in m³ Reëel 2015 Raming 2016
Huishoudelijk verbruik 42.524.688 41.307.654
Niet-huishoudelijk verbruik 15.015.336 15.249.922
Andere 164.622 204.214
Totaal 
verzorgingsgebied

57.704.646 56.761.790

Aangekocht van  
waterbedrijven

1.156.450 1.252.818

Totaal 58.861.096 58.014.608

In 2016 groeit het aantal aftakkingen van 463.587 (2015) naar 464.918: een 
stijging van 0,29%. Het aantal klanten klimt van 528.345 in 2015 naar 535.281 in 
2016: een aangroei van 6.936 klanten of 1,31%.

3. Pidpa blijft waterbedrijf met laagste waterprijs in Vlaanderen

Elk drinkwaterbedrijf moet in 2016 een tariefplan opstellen voor de component 
drinkwater voor zes jaar, namelijk voor de periode van 2017 tot 2022. Klanten 
krijgen de gelegenheid om hun opmerkingen te formuleren op dit plan met 
maximum tarieven. Op 11 oktober bekomt Pidpa de goedkeuring van dit tariefplan.

- het vast recht, dat decretaal bepaald is, blijft voor de ganse periode gelijk 
en bedraagt per jaar:

Opgelegd door drinkwater-decreet 
Standaard vastrecht drinkwater 50 €
Standaard korting per gedomicilieerde 10 €
Sociaal vastrecht 10 €
Sociale korting per gedomicilieerde 2 €



- Het drinkwatertarief/m³:

Voor klanten in de progressieve tariefstructuur (= levering aan 
wooneenheden) geldt het basistarief voor het jaarlijks verbruik tot max. 30 
m³ per wooneenheid, vermeerderd met 30 m³ per gedomicilieerde. Het 
drinkwaterverbruik daarboven wordt aangerekend aan het comforttarief.  
Het comforttarief is het dubbele van het basistarief.

Drinkwatertarieven huishoudelijk verbruik (euro/m³)
tarief goedgekeurde maximumtarieven
2017 2018 2019 2020 2021 2022

Basistarief 1,2276 1,2328 1,2389 1,2472 1,2522 1,2606
Comforttarief 2,4552 2,4656 2,4777 2,4944 2,5044 2,5212

Voor klanten in de vlakke tariefstructuur (= levering aan niet-wooneenheden vb. 
middenstand, KMO, …) gelden volgende tarieven:  

Drinkwatertarieven niet huishoudelijk verbruik 
(euro/m³) < 500 m³/j

tarief goedgekeurde maximumtarieven
2017 2018 2019 2020 2021 2022

Vlak tarief 1,3709 1,3840 1,3931 1,3985 1,4075 1,4075

Jaarlijks mogen deze tarieven geïndexeerd worden. Pidpa indexeert haar tarieven 
voor 2017 niet.

Ter info vindt u hierbij de tarieven 2017 van de verschillende drinkwaterbedrijven.

Tariefvergelijking Pidpa – andere waterbedrijven vanaf 1 januari 2017
Basistarief 

huishoudelijk 
+ %  tov 

Pidpa
Vlak tarief

niet-huishoudelijk
+ % tov Pidpa

Pidpa 1,2276 1,3709
Water-link 1,3437 9,46 1,4940 8,98

Knokke-
Heist

1,3664 11,31 1,8755 36,81

IWVA 1,5571 26,84 1,7831 30,07

VIVAQUA 1,6321 32,95 3,2321 135,76

De 
Watergroep

1,7254 40,55 2,0063 46,35

IWVB 1,8752 52,75 2,9770 117,16

Farys 1,9615 59,78 3,7920 176,61

Hierbij vindt u de bijsluiter die Pidpa aan haar klanten bezorgt, waarin duidelijk 
wordt gemaakt dat de Pidpa-factuur 3 componenten bevat: levering van 
drinkwater, aan de tarieven zoals hiervoor vermeld, en 2 componenten, nl afvoer 
en zuivering afvalwater, die dienen doorgestort aan enerzijds de riooloperator en 
anderzijds aan Aquafin.  Deze informatie vindt u hier:

bijsluiter_2017_01_j
anuari_speciale_editie_DRUK_ZW_W.pdf

4. 10 jaar riolering



Op 18 november vieren 23 HidroRio-, 6 HidroSan-, 3 HidroGem- en 2 HidrIba-
gemeenten het 10- jarig bestaan van Pidpa-riolering.  Pidpa-riolering levert 
ondertussen haar diensten aan meer dan 638.000 inwoners en kan hiervoor 
beschikken over een mooie infrastructuur: 3.279 kilometer riolering, 1.809 
kilometer grachten, 41 KWZI's, 877 IBA's en 393 pompstations.

Op deze 10 jaar heeft Pidpa-riolering al voor meer dan 100 miljoen euro 
investeringen gerealiseerd ; investeringen voor 40 miljoen euro zijn in uitvoering en 
voor de volgende jaren zijn investeringen t.b.v. 148 miljoen euro gepland.

5. Proceswater

Na het proceswaterproject bij Kaneka in 2015, realiseert Pidpa een nieuwe 
waterbehandelingsinstallaties bij Umicore in Olen, die in april 2016 van start gaat. 
Om grondwater tot proceswater te verwerken, gebruikt Pidpa de biologisch-
adsorptieve ontijzering, waarmee zij al meer dan 20 jaar ervaring heeft. Dit vertaalt 
zich in dit project tot een dubbele filtratie uitgevoerd in 2 zuiveringsstraten en met 
een back-up vanuit het Pidpa-distributienet.

6. Duurzaamheid en kwaliteit gaan hand in hand

Naast het ISO-certificaat voor de labo-analyses (ISO 17025) en de productie en 
levering van drinkwater (ISO9001), zijn nu ook de ganse bedrijfsvoering van de 
productie en distributie van drinkwater, de activiteiten van het laboratorium en 
Hidrodoe in overeenstemming met de ISO 14001-norm 
(milieumanagementsysteem).  Als eerste Vlaams drinkwaterbedrijf neemt Pidpa het 
certificaat op 5 februari 2016 in ontvangst. 

Geen woorden maar daden, dat mag onder blijken uit:

- De aankoop van een deel van het militair domein Schietveld (Marum) in 
Brecht en Wuustwezel, samen met het Agentschap voor Natuur en Bos: een 
habitat- en vogelrichtlijngebied dat zo wordt gevrijwaard, in combinatie met 
de grondwaterwinning.

- Het natuurherstelproject 'Groote Meer' in Nederland (Grenspark De Zoom – 
Kalmthoutse Heide) waar Pidpa zorgt voor de exploitatie van een watervang 
waardoor water wordt aangevoerd vanuit het Vlaamse natuurgebied Nol-
Stappersven.

- Het nieuw te bouwen waterproductiecentrum te Essen waar sterk wordt 
ingezet op chloorvrij werken en voor het eerst gebruik wordt gemaakt van 
een milieuvriendelijke beluchtings-ontgassingstoren voor het verwijderen 
van koolzuurgas.

Het erkende Pidpa-laboratorium voert in 2016 1478 'eenvoudige' 
bewakingscontroles (14 parameters + reeks van 11 metalen in het kader van het 
loodactieplan) en 103 volledige drinkwateraudits (analyses van 55 
drinkwaterparameters) uit. 

In totaal neemt het laboratorium in 2016 15.463 stalen (een stijging met 13 % 
t.o.v. 2015) waarop in totaal 312.935 parameters worden onderzocht. Nooit 
werden zoveel analyses uitgevoerd in het Pidpa-laboratorium.

7. Hidrodoe

Hidrodoe, het interactieve waterDOEcentrum van Pidpa, kent in 2016 een 
recordjaar: 45.787 mensen bezoeken Hidrodoe of een stijging van 13% tegenover 
2015. Het beste jaarcijfer sinds de opening in 2003.



Op 18 januari 2017 ontvangt Hidrodoe vanwege Toerisme Vlaanderen de award van 
beste familievriendelijk toeristisch product in Vlaanderen.

8. Water in de Wereld

Via HidroPLUS ondersteunt Pidpa mee de ontwikkelingsprojecten die werken rond 
drinkwatervoorziening, afvalwaterbeheer en integraal waterbeheer.

Op 20 maart  2016 ontvangen 28 projecten (een stijging van zes projecten in 
vergelijking met vorige editie) uit handen van Eddy Huyghe en Ronny Sabo, een 
financiële ondersteuning. 

20 projecten zijn afkomstig uit Afrika, 5 uit Azië en 3 uit Midden-Amerika.   Naast 
de provincie ondersteunen de volgende steden en gemeenten deze projecten 
financieel: Duffel, Hoogstraten, Laakdal, Mechelen, Mol Ranst, Retie, Rumst, 
Schilde, Schoten, Sint-Katelijne-Waver en Vosselaar.

9. Statutenwijziging / kapitaalverhoging

Het Ministerieel Besluit van 10 april 2017 keurt de beperkte statutenwijziging  goed  
- cf. de BAV  van 19 december 2016:

 de gemeentelijke deelnemers kunnen bij het einde van hun deelname aan 
Pidpa de op hun grondgebied gelegen niet-gemeenschappelijke installaties 
overnemen tegen economische waarde (dan wel de overeen te komen 
waarde); 

 de provincie Antwerpen moet uiterlijk op 31 december 2018 uittreden en de 
provinciale aandelen worden overgenomen tegen een tussen de partijen 
overeen te komen waarde.

De BAV van 19 december 2016 beslist tot de verhoging van het kapitaal van het 
drinkwatercompartiment met 20.000 gemeentelijke A-aandelen. 

10. Medewerkers

Op 31 december 2016 telt Pidpa 677 medewerkers. Hiervan werkt 28,95%  
deeltijds; een stijging t.o.v. 2015 (24,8 %) die grotendeels te verklaren is door 
wijzigingen aan de regeling van loopbaanonderbreking. 102 bedienden werken 
ondertussen op structurele basis thuis (max. 2 dagen per week).

Pidpa zet sterk in op veiligheid, onder meer via sensibiliseringscampagnes en 
specifieke opleidingen en bijscholingen. En met resultaat: de frequentiegraad van 
arbeidsongevallen (index aantal arbeidsongevallen met minstens 1 dag 
arbeidsongeschiktheid) in 2016 is de laagste sinds 1976.



11. Besluit

Elk jaar opnieuw schrijft Pidpa een positief verhaal: door haar betrouwbaarheid, 
haar zorg voor de klanten en vennoten en door haar visie op de toekomst. 
Dat komt tot uiting in al onze activiteiten, in al onze projecten en bij al onze 
medewerkers. Dit maakt dat Pidpa een stabiele partner is voor haar vennoten, nu 
en in de toekomst.
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