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Verslag aan het Brussels Hoofdstedelijk Parlement
Waterzuiveringsstation Brussel‐Noord – Exploitatie van de concessie van 2009
tot 2013

Het Rekenhof publiceert op zijn website een auditverslag over de manier waarop de
Brusselse
Maatschappij
voor
Waterbeheer,
als
concessiegever,
de
concessieovereenkomst beheert van het waterzuiveringsstation Brussel‐Noord. Het
verslag vormt het vierde deel van een onderzoek door het Rekenhof naar de
concessieopdracht voor het ontwerp, de bouw en de exploitatie van dat station.
Het verslag geeft een overzicht van de feiten die zich hebben voorgedaan tussen februari
2009 en april 2013 en gaat in op de vragen die rezen na de volledige sluiting van het
waterzuiveringsstation in december 2009, op de uitgevoerde expertiseopdrachten, op de
modaliteiten voor de betaling van de annuïteiten en op de opvolging van de concessie door
de Brusselse Maatschappij voor Waterbeheer (BMWB).
Het Rekenhof heeft vastgesteld dat de prestaties van het waterzuiveringsstation er weliswaar
geleidelijk aan op vooruit gaan, maar dat er nog altijd conflicten zijn tussen de
concessiegever (de BMWB) en de concessiehouder (Aquiris). De volledige sluiting van het
station in december 2009 heeft daar een rol in gespeeld en het expertenveverslag bood geen
uitweg omdat de beide partijen er uiteenlopende interpretaties op nahouden en er een
rechtszaak van hebben gemaakt.
De wijziging die werd aangebracht in de rol van Aquiris is een van de oorzaken van de
huidige situatie. Aquiris werd oorspronkelijk opgericht als een toegewijde vennootschap
zonder
enige
operationele
opdracht,
maar
werd
omgevormd
tot
een
exploitatievennootschap, wat haar partnerstatuut beïnvloedt en haar rechtstreeks tegenover
de BMWB plaatst.
Door die wijziging van de rol van de concessiehouder is het statuut van de
overheidsbestuurders van Aquiris een bron van conflicten geworden. De overeenkomst
voorziet in de aanwezigheid van twee bestuurders die door de concessiegever worden
aangesteld om beter te kunnen toezien op de naleving van de contractclausules.
Het Rekenhof beveelt aan dat toezicht te regelen via een mechanisme dat is gestoeld op een
regelmatige overdracht van essentiële informatie, zodat de concessiegever zijn controletaak
kan vervullen zonder deel te moeten nemen aan het bestuur van de maatschappij.
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Tot slot meent het Rekenhof in het algemeen dat de betrokken Brusselse overheden, gelet
op de financiële en milieugebonden uitdagingen van de concessie, omkaderingsmaatregelen
op lange termijn moeten nemen om het beheer van de overeenkomst gedurende de volledige
looptijd ervan in het belang van het gewest en op ononderbroken wijze te garanderen,
wetende dat voor de exploitatie een concessie werd verleend tot maart 2027. In dat verband
preciseert de minister bevoegd voor het Waterbeleid dat de regering erop heeft toegezien
dat het nieuwe beheerscontract van de BMWB de onlangs ingevoerde permanente
opvolgingsstructuur bestendigt en het ledental ervan nog uitbreidt.
Informatie voor de pers
Het Rekenhof controleert de openbare financiën van de federale Staat, de gemeenschappen, de
gewesten en de provincies. Het draagt bij tot een beter overheidsbeheer door nuttige en
betrouwbare informatie uit tegensprekelijke onderzoeken te bezorgen aan de parlementaire
vergaderingen, aan de beheerders en aan de gecontroleerde diensten. Het Rekenhof werkt
onafhankelijk van de overheden die het controleert.
Het verslag « De exploitatie van het waterzuiveringsstation Brussel‐Noord van 2009 tot 2013 »
en dit persbericht zijn terug te vinden op de homepage van de website van het Rekenhof:
www.rekenhof.be.
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