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Bericht van de
voorzitter
Juni 2013 is een kantelmoment voor TMVW. Een nieuwe bestuursploeg
treedt aan, de oude bestuursorganen vlaggen uit. Dit is het moment om
terug te kijken op het werkjaar 2012 en de balans op te maken van de
voorbije legislatuur 2007 – 2012. Een uitgesproken positief gevoel
overheerst daarbij.
Een bedrijf wordt nochtans steeds beoordeeld op de waarde van het
eerstvolgende project, op de klantgerichtheid van haar acties vandaag,
op haar operationele en financiële prestaties van morgen. Bij TMVW is
dat niet anders, ook al is onze missie maatschappelijke dienstverlening.
TMVW als modern en dynamisch bedrijf runnen, is bijgevolg continu
focussen op de toekomst.

Van drinkwatermaatschappij naar ‘multi service’
bedrijf
TMVW heeft de afgelopen jaren een ware transformatie doorgevoerd. Niet
vanuit een acute interne crisissituatie, maar vanuit het geloof dat groeien en
vooruitzien de toekomst van het bedrijf zeker stellen.
Wij hebben verschillende nieuwe activiteiten opgezet: sanering, beheer van
sportinfrastructuur en recent nog wegenisbeheer en algemene services.
TMVW breidt tegelijk steeds verder uit: een groter werkingsgebied, meer
vennoten. Een toenemend aantal gemeenten en steden, de havenbedrijven
van Zeebrugge en Gent, de provincie West-Vlaanderen, meerdere OCMW’s
en het Gentse Jan Palfijn ziekenhuis vervoegden de intercommunale.
De expansie werd ook ingegeven door de overtuiging dat publieke actoren
meer kunnen en misschien moeten samenwerken. Een vertrouwde en ervaren
partner zoals TMVW kan daarbij een faciliterende rol opnemen.
Onze groei zorgt er ook voor dat we onze kernactiviteit ‘betaalbaar water
leveren’ kunnen blijven waarmaken. Wij kunnen dan ook spreken van een winwinsituatie tussen publieke spelers.
Het einddoel is zeker nog niet bereikt. Maar wij zijn er wel zeker van dat
TMVW anno 2013 de basis heeft gelegd om verder te groeien als
ondersteunende partner in het brede scala van maatschappelijke taken van
gemeenten, steden en analoge publieke operatoren. TMVW wil daarbij blijvend
het verschil maken. Door beschikbaar te zijn voor vennoten en klanten, door
creatieve oplossingen te zoeken voor ongewone vragen en vooral door op elk
moment de autonomie van haar partners te respecteren.

Verstandig investeren, niet om de grootste te zijn,
maar omdat het moet
TMVW heeft de voorbije jaren bewust meer geïnvesteerd. Uit noodzaak,
omdat wij beseffen dat dit moet als we ook in de toekomst nog willen
beschikken over netten om drinkwater te leveren en afvalwater in te zamelen,
te transporteren en te zuiveren. Investeringen van vandaag staan ook garant
voor veilige en comfortabele sportaccommodaties van morgen.
Deze investeringen financieren en ook de terugbetaling ervan efficiënt
organiseren, vereist momenteel meer dan ooit lef, expertise en daadkracht.
TMVW neemt deze uitdagingen graag samen met haar vennoten op.
De actuele financieringsproblematiek dwingt nochtans tot verstandig
investeren. Gescheiden stelsels en afkoppelen kunnen niet meer als absolute
maatstaf gehanteerd worden. Onoordeelkundige verplaatsingen van leidingen
en vroegtijdige vervangingen zijn niet langer zonder meer de logische optie.
TMVW wil het debat over deze moeilijke items zeker aangaan en haar
verantwoordelijkheid opnemen. Omdat wij een duidelijke toekomstvisie
hebben, het belang van vennoten en klanten laten primeren, maar ook omdat
de beschikbare middelen ons tot doordachte en snelle keuzes dwingen.

Verantwoordelijkheid krijgen, is ze ook opnemen.
En omgekeerd.
Door de groei van TMVW werd het bestuurdersplatform systematisch
uitgebouwd. Maar recente statutenwijzigingen hebben het geheel opnieuw
uitgebalanceerd. Weliswaar met minder mandaten, maar elke vennoot is
vertegenwoordigd en neemt actief beslissingen in de materies waarvoor hij
samenwerkt met TMVW. Dit vinden wij niet meer dan logisch.
Correct omgaan met publiek geld draait voor ons immers vooral om de
kwaliteit van de besluitvorming en de operationele en financiële resultaten.De
afgelopen
jaren
heeft
TMVW
veel
geïnvesteerd
in
nieuwe
bedrijfsinfrastructuur. De nieuwbouw in Brugge en Gent en de renovatie van
het bedrijfsgebouw in Asse creëerden een ruime en aantrekkelijke
werkomgeving.
Ondanks de economische recessie investeerden wij ook in ons personeel: in
tewerkstelling, loopbaanontwikkeling, vorming, ‘loon naar werken’. Terecht. De
medewerkers van TMVW zijn niet te beroerd om de handen uit de mouwen te
steken. Zij assimileren in hoog tempo de opeenvolgende veranderingen, ze
staan er voor hun bedrijf.
Zo hoort het ook, want respect moet van twee kanten komen. TMVW is een
loyale werkgever en gelooft in statutaire tewerkstelling. TMVW verwacht echter
evenzeer inzet, betrokkenheid en ‘een glimlach op het werk’ als tegenprestatie.
Wie zich daarin kan vinden, is meer dan welkom!

Assertief zijn loont
Wij slaagden erin om de prijs van drinkwater het voorbije decennium binnen de
indexevolutie te houden. Dit ondanks grote investeringen in onze
infrastructuur, het toekennen van sociale tarieven aan klanten die het moeilijk
hebben, de sneller stijgende lonen en materiaalkosten en de krimpende
marges.
Ook de bedrijfsresultaten van 2012 mogen gezien worden, zowel voor
drinkwaterlevering, sanering als het beheer van sportinfrastructuur. Dit toont
aan dat de assertieve, wat eigenzinnige kijk van TMVW op nutsvoorzieningen
loont en terecht aanslaat.

Oprecht “dank u wel”

Samenwerken: het magische werkwoord
TMVW speelt steevast een belangrijke voortrekkersrol bij het tot stand komen
van samenwerkingsverbanden. Wij zijn er immers van overtuigd dat
samenwerken een positieve bijdrage kan leveren tot kostenbeheersing.
Water-link, het samenwerkingsverband waarin Antwerpse Waterwerken
(AWW) en TMVW participeren, en het project AquaDuct (waarin ook de
Watergroep tussenkomt) laten toe de aankoopprijs van drinkwater tenminste te
stabiliseren en zo mogelijk op termijn te drukken.
Synductis staat voor de coördinatie van werken op het openbaar domein, met
specifieke aandacht voor minder hinder. Maar ook hier is kosten beheersen
een belangrijke doelstelling.
Alle partners worstelen met het vinden van de evenwichtige balans tussen het
eigen en het gemeenschappelijk belang. Daarin slagen, is bepalend voor het
uiteindelijke succes. Wij werken er aan, samen.

Wij willen iedereen van harte bedanken die meegewerkt heeft om de
maatschappelijke en bedrijfseconomische doelstellingen van TMVW waar te
maken. Een welgemeend bedankt voor het vertrouwen aan onze vennoten en
hun vertegenwoordigers in onze bestuursorganen.
De gedrevenheid van het management en de medewerkers en de
betrokkenheid van de vakorganisaties en onze externe publieke en private
partners houden ons alert.
Samen tekenden we voor de succesformule van TMVW, in 2012 en gedurende
de voorbije legislatuur. Samen hebben we de basis gelegd om ook de
volgende jaren talrijke uitdagingen enthousiast en effectief aan te pakken.
En ook de volgende lichting gaat ervoor om TMVW in de toekomst verder te
profileren als professionele en betrouwbare partner van gemeenten, steden en
andere publieke spelers. Dat is en blijft ons finale reden van bestaan.
Gent, 25 april 2013
Martine DE REGGE
voorzitter
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Samenwerkingsverbanden voor kostenbeheersing
en betere service
Voor TMVW zijn samenwerkingsverbanden een meerwaarde, als ze zorgen
voor een betere service voor klanten, lagere kosten en meer opbrengsten.

Wat doen we?

In december 2012 richtten TMVW, Eandis en IWVA Synductis op, dat staat
voor de coördinatie van werken op openbaar domein, minder hinder voor
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Meer dan drinkwater

Extern keurmerk garandeert kwaliteit
Drinkwater

Lekker en gezond drinkwater leveren tegen een betaalbare prijs blijft
onze core business, maar wij doen zoveel meer voor onze partners.
In wat wij doen, willen we de beste zijn. Wij zoeken opportuniteiten en
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geven er een eigen invulling aan. Bij alles wat wij ondernemen, primeert
het belang van onze vennoten, klanten en medewerkers.
In 1923 richtten negen gemeenten TMVW op onder de naam C.I.F.
(Compagnie Intercommunale des Flandres) met de bedoeling het tekort aan
natuurlijke waterbronnen in de regio op te lossen. Vanaf 2005 evolueerde
TMVW naar een integraal waterbedrijf en later naar een multi service bedrijf.
Water speelt vaak een centrale rol. Maar er is meer.
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Wanneer de klant vraagt om op zijn eigen site, water te produceren, dan kan
dit.
Riooldatabank
en hydraulisch model
De partners van TMVW kunnen de gedetailleerde riooldatabank ‘TMVWviewer’ vlot raadplegen via internet.
Maar er is meer. Naast de databank van het rioleringsstelsel, heeft TMVW ook
een hydraulisch model uitgewerkt om eventuele knelpunten in kaart te
brengen. Dit model laat toe om de impact van nieuwe verkavelingen en
investeringen te simuleren. Onverwachte wateroverlast kan zo grotendeels
vermeden worden.

kwaliteitszekerheid door de sa
vlotte opvolging van bestellinge

TMVW is partner van 85 gemeenten en steden in Oost- en West-Vlaanderen,
Vlaams-Brabant en Henegouwen en andere publieke spelers zoals het

Ofwel biedt TMVW de producten en diensten zelf aan ofwel via partners. Het
bedrijf participeert in collega-intercommunales IMWV (Intercommunale
Maatschappij voor watervoorziening in Vlaanderen) en I.W.V.B.
(Intercommunale voor Waterbedeling in Vlaams-Brabant) en werkt structureel
samen met AWW (Antwerpse Waterwerken) onder de naam water-link.
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concurrentiële prijzen door sch

Partner van gemeenten, steden en publieke spelers

Havenbedrijf Gent, de Maatschappij van de Brugse Zeevaartinrichtingen
(MBZ), de provincie West-Vlaanderen, meerdere OCMW’s en het Algemeen
Ziekenhuis Jan Palfijn in Gent.

Alleen maar voordelen
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Beheer van weginfrastructuur
Werken op het openbaar domein moeten zoveel mogelijk in synergie worden
uitgevoerd. Dat is althans onze visie. In de praktijk blijkt bovendien dat
wegeniswerken vaak de aanleiding zijn om aanpassingen te doen aan de
drinkwaterleiding en/of de riolering.
Wij vonden het dan ook logisch om het beheer van weginfrastructuur toe te
voegen aan ons dienstenpakket.
Kiezen uit een totaalpakket

Samenwerkingsverbanden voor kostenbeheersing
en betere service

Waterlopeninventarisatie
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voor een betere service voor klanten, lagere kosten en meer opbrengsten.

kaart. Daarna stellen we een programma op voor preventief onderhoud.

In december 2012 richtten TMVW, Eandis en IWVA Synductis op, dat staat
voor de coördinatie van werken op openbaar domein, minder hinder voor
inwoners en kostenbeheersing.
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Drinkwater
TMVW voert drinkwater aan (toevoer) en zorgt voor de verdeling ervan tot bij
de eindklant (distributie). Hier is het allemaal mee begonnen.

Sanering van afvalwater
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Een beter saneringsresultaat en toch verstandig omgaan met euro’s. Dat is
wat TMVW nastreeft voor steden en gemeenten die hun rioleringsbeheer
toevertrouwen aan TMVW.
Deze doelstelling wordt ‘op maat’ van elke concrete vennoot waargemaakt.
Vennoten kiezen uit een breed totaalpakket die items uit waarvoor zij met
TMVW willen samenwerken: dagelijks beheer van rioleringsstelsels en lokale
zuiveringsinstallaties, investeringen, financiering, klantenbeheer.
Elke vennoot kan indien gewenst ook gebruik maken van extra
financieringscapaciteit.
Riooldatabank en hydraulisch model
De partners van TMVW kunnen de gedetailleerde riooldatabank ‘TMVWviewer’ vlot raadplegen via internet.
Maar er is meer. Naast de databank van het rioleringsstelsel, heeft TMVW ook
een hydraulisch model uitgewerkt om eventuele knelpunten in kaart te
brengen. Dit model laat toe om de impact van nieuwe verkavelingen en
investeringen te simuleren. Onverwachte wateroverlast kan zo grotendeels
vermeden worden.

Alleen maar voordelen
Het gebruik maken van de servicecentrale van TMVW biedt uitgesproken
voordelen:
concurrentiële prijzen door schaal- of volume-effecten
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TMVW kan hier een dynamische rol in spelen.
Daarom stellen wij onze expertise in ondersteunende diensten zoals aankoop,
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TMVW voert drinkwater aan (toevoer) en zorgt voor de verdeling ervan tot bij
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Een beter saneringsresultaat en toch verstandig omgaan met euro’s. Dat is
Het onafhankelijk instituut Quality Control kent aan de sportaccommodaties die
wat TMVW nastreeft voor steden en gemeenten die hun rioleringsbeheer
TMVW beheert een extern keurmerk toe als ze aan bepaalde voorwaarden
toevertrouwen aan TMVW.
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TMVW willen samenwerken: dagelijks beheer van rioleringsstelsels en lokale
klantvriendelijkheid en deskundigheid van het personeel. Zo wint iedereen: de
zuiveringsinstallaties, investeringen, financiering, klantenbeheer.
bezoekers zijn zeker van een kwaliteitsvolle dienstverlening, het personeel van
Elke vennoot kan indien gewenst ook gebruik maken van extra
de sportaccommodaties is gemotiveerd door de professionele werkomgeving.
financieringscapaciteit.

Water
voor industrie en andere toepassingen
Riooldatabank en hydraulisch model
TMVW
werkt zelf
of via
Induss
aan wateroplossingen
voor
de industrie. Induss
De partners
van
TMVW
kunnen
de gedetailleerde
riooldatabank
‘TMVWlevert
water
voor industriële
toepassingen, koelwater, gedemineraliseerd
viewer’
vlot raadplegen
via internet.
water,
ultra gezuiverd
voor de voedingsindustrie.
Maar ketelvoedingswater
er is meer. Naast deendatabank
van hetwater
rioleringsstelsel,
heeft TMVW ook

Wanneer
de klant vraagt
op zijn eigen
water teknelpunten
produceren,
kante
een hydraulisch
modelom
uitgewerkt
om site,
eventuele
in dan
kaart
dit.
brengen. Dit model laat toe om de impact van nieuwe verkavelingen en
investeringen te simuleren. Onverwachte wateroverlast kan zo grotendeels
vermeden worden.

Alleen maar voordelen
Het gebruik maken van de servicecentrale van TMVW biedt uitgesproken
voordelen:
concurrentiële prijzen door schaal- of volume-effecten
kwaliteitszekerheid door de samenwerking met geselecteerde leveranciers
vlotte opvolging van bestellingen
behoud van autonomie en beslissingsbevoegdheid
permanent beschikbare service desk
handige webapplicatie zodat eigen beheer mogelijk blijft.

elers

anderen,
oals het

chtingen
gemeen

Beheer van weginfrastructuur

ers. Het
mmunale

I.W.V.B.
uctureel
.

ersing

e zorgen
en.

dat staat
der voor

an tot bij

s. Dat is
sbeheer

emaakt.
zij met
n lokale

n

onderhoud, exploitatie en beheer ter beschikking aan lokale overheden. De rol
van TMVW is om de mix van eigen kennis en ervaring en het beste van het
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knelpunten zoals lozingspunten en dichtslibpunten in
kaart. Daarna stellen we een programma op voor preventief onderhoud.
Vennoten kiezen zelf uit een totaalaanbod wat ze precies willen realiseren in
samenwerking met TMVW.
Studie, planning, onderhoud, exploitatie, investering, financiering. Bijvoorbeeld
Beheer op maat van zwem- en sportinfrastructuur
het herstellen van putten in het wegdek, voetpadrenovatie, bermbeheer,… het
kan allemaal. In overleg werken onze diensten een individueel programma uit.
Wij helpen steden, gemeenten en andere publieke actoren bij het beheer van
zwembaden en sportinfrastructuur.

Ondersteunende diensten voor lokale overheden
Onze aanpak is steeds op maat en zeer concreet:
Van standaardproducten tot facility management

screening en audit
Overheidsdiensten krijgen steeds meer te maken met complexere technischbeheer van gebouwen en installaties: keuringen, brandveiligheid,
administratieve vraagstukken. Hoewel het oplossen van deze problemen niet
onderhoud, kleine herstellingen,…
de kerntaak is van de lokale overheden, nemen ze wel veel tijd in beslag.
opvolgen van milieuwetgeving, vergunningen en kwaliteit
TMVW kan hier een dynamische rol in spelen.
optimaal inzetten van mensen en middelen
Daarom stellen wij onze expertise in ondersteunende diensten zoals aankoop,
investering in renovatie en nieuwbouw, inclusief financiering.
onderhoud, exploitatie en beheer ter beschikking aan lokale overheden. De rol
van TMVW is om de mix van eigen kennis en ervaring en het beste van het
marktaanbod te combineren in het belang van gemeenten, steden en andere
publieke spelers.
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Haantje de voorste zijn

Al onze medewerkers proberen volgende kernwaarden waar te maken:
Daadkracht

de beste zijn in wat wij doen
de lat hoog leggen
vooruitgaan in plaats van stilstaan
de sterkte van het bedrijf gebruiken voor opportuniteiten in de markt

Elk probleem verdient een creatieve en pragmatische oplossing. Wij werken
snel, correct en resultaatsgericht.
Assertieve bescheidenheid

Missie

Wij weten wat we kunnen, maar kennen ook onze grenzen. Daarom schakelen
we
soms
externe
dienstverleners
in.
Wij
blijven
wel
onze
eindverantwoordelijkheid opnemen.

TMVW wil verder creatief blijven
groeien
en
haar
dienstenpakket
uitbreiden. Toch zullen we nooit onze
corebusiness verloochenen.

Entrepreneurschap

Expansie: ja, maar ook:

Wij werken actief en doelbewust aan de uitbouw van ons bedrijf. Grenzen
verleggen drijft ons, maar we proberen effectiviteit en efficiëntie wel altijd te
respecteren.

onze maatschappelijke doelstelling,
betaalbaar drinkwater leveren,
verzekeren

Loyaliteit

klaarstaan voor onze klanten
focussen op publiek ondernemen

Wij doen wat we beloven, aan onze vennoten en hun inwoners maar ook aan
onze eigen collega’s.

investeren in medewerkers – jong
en oud, man en vrouw,… – en
waarden

Respect
Wij hebben respect voor onze vennoten, onze klanten en voor elkaar.
Openheid, zelfontplooiing en een glimlach, daar staan wij voor.

water-link.be

Contact

Bedrijf

Wat doen we?

Werkingsgebied

Participaties

Missie

Ons
engagement
2015: 6 miljoen mensen in ontwikkelingslanden toegang geven tot
drinkbaar water, is de doelstelling van het Vlaams Partnerschap
Water voor Ontwikkeling. TMVW draagt daar actief toe bij
2012: De 50 000 euro steun van TMVW geeft 18.000 inwoners in
Ghana drinkwater
Wij zijn niet onverschillig voor de waterproblematiek veraf.
Bij ons is het vanzelfsprekend dat er elke dag drinkbaar water uit de kraan
komt. Maar voor ruim een miljard mensen in het Zuiden is vers drinkwater een
onbereikbaar luxeproduct. De Verenigde Naties willen absoluut meer mensen
in het Zuiden toegang geven tot drinkbaar water.
Wij moeten samen zorg dragen voor een kostbaar basisgoed als drinkwater
want iedereen heeft er recht op. Zonder zuiver water is er geen leven: geen
drinken, geen goede hygiëne, geen productieve landbouw en dus ook geen
voedsel.
Al sinds 2003 zet TMVW zich samen met haar vennoten in om in
achtergestelde gebieden de toegang tot drinkbaar water te helpen verbeteren.
Wij steunden al waterprojecten in Haïti, Ecuador, Congo en Ghana. Deze
projecten stimuleren de lokale bevolking om zelf naar oplossingen te zoeken.
TMVW geeft naast financiële steun ook praktisch advies over de aanleg van
drinkwaterleidingen.
Voor onze waterprojecten werken wij samen met het Vlaams Partnerschap
Water voor Ontwikkeling (VPWvO). Dit partnerschap wil tegen 2015 zes
miljoen mensen in ontwikkelingslanden aan water en/of sanitatie helpen. Dat is
evenveel als het aantal inwoners in Vlaanderen.
Projecten die door het VPWvO worden geselecteerd, krijgen ook subsidie van
de Vlaamse Gemeenschap. Zo zijn wij er zeker van dat onze jaarlijkse
investering van 50 000 euro maximaal effect heeft.
2012
In het West-Afrikaanse Ghana hielp TMVW mee om twee dorpen zuiver
drinkwater te geven. Met achttien openbare tappunten krijgen 18.000 inwoners
toegang tot water van de kraan.
Bij de gehandicapte kinderen van het opvangcentrum in Kitabi, Rwanda,
zorgen regenwaterciternes voor drinkwater. In het Congolese Kisantu werden
boorputten geïnstalleerd om het plaatselijke hospitaal te bevoorraden met
kraantjeswater.

water-link.be

Contact

Ons engagement

Bestuur

Inspraak en beheer

Bestuursorganen

Management

Inspraak en
beheer
Inspraak en beslissingsbevoegdheid staan bij TMVW centraal. In de
diverse bestuursorganen zetelen mandatarissen die letterlijk meewerken
aan de dienstverlening. Daarnaast zijn de provincies en het Vlaamse
gewest op directe wijze betrokken bij de werking van TMVW.

Inspraak, statutair verankerd
Drie essentiële kenmerken, statutair verankerd, maken bij TMVW het verschil:
alle vennoten zijn vertegenwoordigd; geen enkele vennoot is dominant
de vennoten hebben beslissingsbevoegdheden met betrekking tot de
activiteiten waaraan ze deelnemen
de divisiestructuur en de individuele budgetten, waardoor positieve
schaaleffecten niet leiden tot ongewenste kruissubsidies. Alle vennoten zijn
vertegenwoordigd in de bestuursorganen en geen enkele vennoot is
dominant.

Beheer

Bijeenkomsten

TMVW is actief in het Waalse Gewest. Hierdoor heeft de intercommunale een
gewestoverschrijdend karakter. Bijgevolg valt TMVW onder de toepassing van
de wet op de intercommunales van 1986 en niet van het decreet op de

In 2012 werd een Algemene Vergadering gehouden en kwam de Raad van
Bestuur 10 keer samen. Het Directiecomité Toevoer hield 6 maal zitting. De
vertegenwoordigers van de distributievennoten vergaderden 9 keer in Asse en
10 keer in Brugge, Gent, Ronse en voor IMWV. Daarnaast was er 1
gezamenlijke zitting. De Regionale Directiecomités kwamen respectievelijk 10

intergemeentelijke samenwerking. TMVW laat nochtans niet na het toezicht
van de hogere overheid in het algemeen en van de heer Commissaris van de
Vlaamse regering voor de intergemeentelijke samenwerking in het bijzonder
te respecteren. Anderzijds laat de wet op de intercommunales toe alle
gemeenten-vennoten niet alleen adviserend bij het beleid te betrekken, maar
ze daadwerkelijke beslissingsbevoegdheid te geven.

(Vlaams-Brabant), 6 (Brugge), 10 (Centrum), 9 (Gent), 9 (Oost), 10 (West) en
10 (Zuid) keer samen. Daarnaast was er 1 gezamenlijke zitting. Het
Directiecomité Secundaire Diensten vergaderde 9 keer en het Directiecomité
Financiering 6 keer. Het College van Commissarissen tenslotte hield voor het
uitvoeren van haar controleopdracht 4 bijeenkomsten.

Bestuursorganen
In 2012 werd een statutenwijziging goedgekeurd waarbij de bestuursorganen
sterk gesaneerd werden, met effect vanaf de Algemene Vergadering van 21
juni 2013.
De Algemene Vergadering is het hoogste orgaan binnen TMVW. Alle
vennoten zijn hierin vertegenwoordigd en bezitten stemrecht.

Overeenkomstig de wettelijke en statutaire bepalingen, brengt de Raad van
Bestuur aan de Algemene Vergadering verslag uit over de activiteiten van de
intercommunale.
De jaarrekening, bestaande uit de balans en de resultatenrekening, zoals
afgesloten op 31 december 2012, wordt ter goedkeuring voorgelegd.

Het beheer van de intercommunale wordt uitgeoefend door de Raad van
Bestuur. Dit orgaan is bevoegd voor alles wat niet door de wet of door de
statuten aan de Algemene Vergadering of de Directiecomités is voorbehouden.
TMVW opent ook haar deuren voor de bedrijven waarin zij de rol van
deelnemende maatschappij opneemt. IMWV en I.W.V.B. worden daarom via
een waarnemend bestuurder betrokken bij het bestuur van TMVW. De
expansie van TMVW rechtvaardigt tevens externe expertise; door het College
van Commissarissen verzekerd.
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Contact

Raad van Bestuur
Voorzitter:

Martine DE REGGE

VERTEGENWOORDIGERS T-AANDELEN
Eerste Ondervoorzitter:
Tweede Ondervoorzitter:

Anne-Marie VERDOODT
Boudewijn LALOO

Bestuurders:

Tom BALTHAZAR
Kurt BROECKAERT
Carl DE DECKER
Philip PIERINS
Catharina SEGERS
Resul TAPMAZ
Eddy TULPIN
Lutgard VAN BIESEN - VAN DER BORGHT
Jean VANDEPITTE
Sas VAN ROUVEROIJ
Catharine VAN RYSSEL
Blijde VERCAMER
Urbain VERCAUTEREN

VERTEGENWOORDIGERS D-AANDELEN
Eerste Ondervoorzitter:
Tweede Ondervoorzitter:

Carine AUDENAERT
Jan FOULON

Bestuurders:

Marc DE LAT
Marc DEVLIEGER
Paul JONCKHEERE
Arnold MEIRLAEN
Jean-Pierre RAMAN
Warnix SCHELSTRAETE
Ivan VERLEYEN
Stefaan VINCKE

VERTEGENWOORDIGERS Z-AANDELEN
Eerste ondervoorzitter:
Tweede ondervoorzitter:

Hugo CASAER
Karin TEMMERMAN

Bestuurders:

Rudy CODDENS
Marc De BRAKELEER
Guy DE NEVE
Gunther DERIEMAKER
Patrick MOENAERT
Ludo MONSET
Christophe PEETERS
Dirk PIETERS

Rita PROVOST
Jean-Pierre VANDEN BERGHE
Geert VERDONCK
VERTEGENWOORDIGERS S-AANDELEN
Eerste Ondervoorzitter:
Tweede Ondervoorzitter:

Etienne SCHOUPPE
Freddy DE VILDER

Bestuurders:
Annick LAMBRECHT
Bruno MATTHYS
Stefaan NOREILDE
Frank WIJNAKKER
VERTEGENWOORDIGERS A-AANDELEN
Eerste Ondervoorzitter:
Tweede Ondervoorzitter:

Geert VERSNICK (vanaf 21.06.2012)
Jean VANDECASTEELE (vanaf 21.06.2012)

Bestuurder :

Anja HAVERALS (vanaf 21.06.2012)

VERTEGENWOORDIGERS V-AANDELEN
Eerste Ondervoorzitter:
Tweede Ondervoorzitter:

Guy REYNEBEAU (vanaf 21.06.2012)
Etienne VERSTRAETE (vanaf 21.06.2012)

VERTEGENWOORDIGERS F-AANDELEN
Eerste Ondervoorzitter:
Tweede Ondervoorzitter:

Daniël TERMONT
Frank BRUGGEMAN

Bestuurders:

Bernard DE CUYPER
Marcel VAN SNICK

VERTEGENWOORDIGERS NIET-VENNOTEN
Bestuurders:

Johan BEKE
Guy CRAYE (tot 27.05.2012)
Vincianne LEGROS (vanaf 25.10.2012)
Kristof PILLAERT
Dirk VAN MELKEBEKE
Elke ZELDERLOO

WAARNEMERS IMWV
John ADAM
Marc VAN WITTENBERGE
Philippe VERLEYEN
WAARNEMERS I.W.V.B.
William BLOCKMANS
Jean-Pierre DE GROEF
Anne-Marie MOMMAERT
EXPERTEN
Daan SCHALCK
Guy SERRAES
Paul TANT

Directiecomité Toevoer
Voorzitter:

Martine DE REGGE

Eerste Ondervoorzitter:

Anne-Marie VERDOODT

Tweede Ondervoorzitter:

Boudewijn LALOO

Leden:

Carl DE DECKER
Eddy TULPIN
Blijde VERCAMER

Gewestelijke Directiecomités
GEWESTELIJK DIRECTIECOMITE ASSE
Voorzitter:
Ondervoorzitter:

Marc DE LAT (Erpe-Mere)
Ivan VERLEYEN (Dendermonde)

Leden:

Luc CALLAERT (Lebbeke)
Dylan CASAER (Aalst)
Martine DE WILDE (Wichelen)
Leen DIERICK (Dendermonde)
Kristof GAUBLOMME (Asse)
Frans HOLSTERS (Ternat)
Philippe KIEKENS (Aalst)
Bertha PEETERS (Asse)
Willy ROSSIGNOL (Liedekerke)
Guy UYTTERSPROT (Affligem)
Aloïs VAN DEN BERGH (Buggenhout)
Geertrui VAN DE VELDE (Lede)
Frans VAN GAEVEREN (Hamme)
Bart VAN LYSEBETH (Aalst)
Pol VERHAEVERT (Opwijk)

GEWESTELIJK DIRECTIECOMITE BRUGGE
Voorzitter:
Ondervoorzitter:

Stefaan VINCKE (De Haan)
Paul JONCKHEERE (Brugge)

Leden:

Shaireen AFTAB (Oostende)
Pierre CHEVALIER (Brugge)
Joachim COENS (MBZ)
Marieke DERMUL (Brugge)
Dirk DE ZUTTER (Oostkamp)
Katrien MOELAERT (Beernem)
Nancy MOYAERT (Oostende)
Björn PRASSE (Blankenberge)
Rony REYNAERT (Middelkerke)
Bart VANDEKERCKHOVE (Middelkerke)
Charles VANMASSENHOVE (De Haan)

GEWESTELIJK DIRECTIECOMITE GENT
Voorzitter:
Ondervoorzitter:

Carine AUDENAERT (Destelbergen)
Arnold MEIRLAEN (Sint-Martens-Latem)

Leden:

Lien BRAECKEVELT (Gent)
Frans DEBOUCK (Ruiselede)
Fons DE NEVE (Knesselare)
Freddy DE VILDER (Zelzate)

Hendrik DE VIS (Merelbeke)
Stefaan NOREILDE (Gent)
Guy REYNEBEAU (Gent)
Freddy VAN DE PUTTE (Melle)
Mark VAN NESTE (De Pinte)
Peter VAN PARYS (Havenbedrijf Gent agh)
GEWESTELIJK DIRECTIECOMITE IMWV
Voorzitter:
Ondervoorzitter:

Warnix SCHELSTRAETE (Deinze)
Jean-Pierre RAMAN (Lochristi)

Lid:

Leo VAN BESIEN (Zuienkerke)

GEWESTELIJK DIRECTIECOMITE RONSE
Voorzitter:

Jan FOULON

Ondervoorzitter:

Marc DEVLIEGER (Zulte)

Leden

Marc BAUWENS (Maarkedal)
Kurt BROECKAERT (Zottegem)
Kristof CALLEBAUT (Herzele)
Hendrik CNOCKAERT (Kruishoutem)
Raf DE VOS (Nazareth)
Richard EECKHAUT (Oudenaarde)
Nedia GMATI-TRABELSI (Ronse)
Christiaan KESTELEYN(Zwalm)
Mirella LIMPENS (Brakel)
Marc ROMAN (Zottegem)
Sabine ROOBROECK (Horebeke)
Carine SEYNAEVE (Zingem)
Antoine VAN DE MAELE (Lierde)
Filip VERMEIREN (Oosterzele)

Regionale Directiecomités
REGIONAAL DIRECTIECOMITE VLAAMS BRABANT
Voorzitter:
Ondervoorzitter:

Hugo CASAER (Beersel)
Dirk PIETERS (Halle)

Leden:

Jan DE BACKER (Asse)
Rik DE BAERDEMAEKER (Asse)
Rony DEBEERST (Machelen)
Oscar DECOSTER (Halle)
Paul GEERAERTS (Affligem)
Frans HOLSTERS (Ternat)
Dirk LODEWIJK (Liedekerke)
Linsay SCHOUKENS (Dilbeek)
Julien SERGOIGNE (Dilbeek)
Pol VERHAEVERT (Opwijk)

REGIONAAL DIRECTIECOMITE BRUGGE
Voorzitter:
Ondervoorzitter:

Patrick MOENAERT (Brugge)
Jean-Pierre VANDEN BERGHE (Brugge)

Leden:

Joachim COENS (MBZ)
Annick LAMBRECHT (Brugge)
Mercedes VAN VOLCEM (Brugge)

REGIONAAL DIRECTIECOMITE CENTRUM
Voorzitter:
Ondervoorzitter:

Guy DE NEVE (Zomergem)
Georges HEERMAN (Destelbergen)

Leden:

Liliane COOREMAN (Knesselare)
Jan COPPENS (Zelzate)
Ivan GOETHALS (Lovendegem)
Ann-Sofie HAECK (Melle)
Frans NAESSENS (De Pinte)
Raphaël STANDAERT (Nevele)
Erik VAN DEN ABEELE (Sint-Martens-Latem)
Filip VERSTUYFT (Ruiselede)

REGIONAAL DIRECTIECOMITE GENT
Voorzitter:
Ondervoorzitter:

Rudy CODDENS (Gent)
Christophe PEETERS (Gent)

Leden:

Saban GÖK (Gent)
Karin TEMMERMAN (Gent)
Filip VAN LAECKE (Gent)
Peter VAN PARYS (Havenbedrijf Gent agh)
Geert VERSNICK (Gent)

REGIONAAL DIRECTIECOMITE OOST
Voorzitter:
Ondervoorzitter:

Rita PROVOST (Erpe-Mere)
Eddy VAN OVERSTRAETEN (Lebbeke)

Leden:

Martine DE WILDE (Wichelen)
Hans SONCK (Lede)
Tom VAN HERREWEGHE (Buggenhout)

REGIONAAL DIRECTIECOMITE WEST
Voorzitter:
Ondervoorzitter:

Ludo MONSET (Blankenberge)
Geert VERDONCK (Middelkerke)

Leden:

Dirk BISSCHOP (Damme)
Annemie DEWINTER (Oostende)
Christine JONCKHEERE (Zuienkerke)
Paul MEYERS (De Haan)
Jean VANDECASTEELE (Oostende)
Charlie WYLLIE (Oostende)

REGIONAAL DIRECTIECOMITE ZUID
Voorzitter:
Ondervoorzitter:

Gunther DERIEMAKER (Ronse)
Marc DE BRAKELEER (Lierde)

Leden:

André CLAEYS (Deinze)
Hendrik CNOCKAERT (Kruishoutem)
Eric DE VRIENDT (Zwalm)
Denis DIERICK (Gavere)
Jozef ERAUW (Sint-Lievens-Houtem) (tot 25.09.2012)
Jurgen HAUSTRAETE (Zingem)
Leen GOOSSENS (Zottegem)
Lieven LATOIR (Sint-Lievens-Houtem) (vanaf 16.10.2012)
Sabine ROOBROECK (Horebeke)
Marcel SAEYTIJDT (Brakel)

Warnix SCHELSTRAETE (Deinze)
Anny VANDE CATSYNE (Maarkedal)
Stijn VAN DE WIELE (Zulte)
Pascal VAN MERHAEGHE (Wortegem-Petegem)
Chantal VERBEKEN (Kluisbergen)
Ria VERCRUYSSE (Nazareth)
Filip VERMEIREN (Oosterzele)
Directiecomité voor Secundaire Diensten
Voorzitter:
Ondervoorzitter:

Etienne SCHOUPPE (Liedekerke)
Freddy DE VILDER (Zelzate)

Leden:

Tom BALTHAZAR (Stadsontwikkelingsbedrijf Gent)
Dirk BATSLEER (Zomergem)
Nancy BOURGOIGNIE (Oostende)
Annie COOL (Gistel) (vanaf 25.01.2012)
Ann COOPMAN (Waarschoot) (vanaf 23.05.2012)
Erné DE BLAERE (Knesselare)
Ivan DE CLERCK (Blankenberge)( tot 21.03.2012)
Jean-Pierre DE GROEF (Machelen) (vanaf 21.03.2012)
Marc DE KEYREL (Diksmuide) (vanaf 23.05.2012)
Johnny DEVEY (Middelkerke)
Jean DOOMS (Ternat)
Annick LAMBRECHT (Brugge)
Rita LEENKNECHT (Moorslede)
Erik MATTHIJS (Eeklo) (vanaf 22.02.2012)
Bruno MATTHYS (Gent)
Arnold MEIRLAEN (Sint-Martens-Latem)
Ludo MONSET (Blankenberge)
Stefaan NOREILDE (Gent)
Carolien ONGENA (Destelbergen)
Christophe PEETERS (Gent)
Jef POLLENTIER (provincie West-Vlaanderen)
Björn PRASSE (Blankenberge) (vanaf 21.03.2012)
Rony SCHATTEMAN (Zelzate)
Sebastian VANDE GINSTE (Oostkamp)
Lisette VANDEPUTTE (Oostkamp)
Lutgard VAN DER BORGHT (Opwijk)
Marc Van NESTE (De Pinte)
Eddy VAN OVERSTRAETEN (Lebbeke)
Catharine VAN RYSSEL (Blankenberge)
Guido VANWALLEGHEM (Lichtervelde) (vanaf 20.03.2013)
Frank VAN WIJK (De Haan)
Martine VERSTRYNGE (Beernem)
Frank WIJNAKKER (Gent) (vanaf 21.03.2012)

Technicus :

Gwendolyn VERSPEELT (Gemeentelijke Sportcentra Zomergem VZW)

Directiecomité InterVia
Voorzitter:
Ondervoorzitter:

Guy REYNEBEAU (Gent) (vanaf 21.06.2012)
Etienne VERSTRAETE (Lovendegem) (vanaf 21.06.2012)

Leden:

Dirk BATSLEER (Zomergem) (vanaf 21.06.2012)
Hugo CASAER (Beersel) (vanaf 21.06.2012)
Marc DE BRAEKELEER (Lierde) (vanaf 21.06.2012)
Ivan DE CLERCK (Blankenberge) (vanaf 21.06.2012)
Jean-Pierre DE GROEF (Machelen) (vanaf 21.06.2012)
Lieven LATOIR (Sint-Lievens-Houtem) (vanaf 21.06.2012)
Frans SPEECKAERT (Knesselare) (vanaf 11.09.2012)
Jean VANDECASTEELE (Oostende) (vanaf 21.06.2012)
Pol VERHAEVERT (Opwijk) (vanaf 21.06.2012)

Directiecomité Aanvullende Diensten
Voorzitter:
Ondervoorzitter:

Geert VERSNICK (AZ Jan Palfijn Gent) (vanaf 21.06.2012)
Jean VANDECASTEELE (Oostende) (vanaf 21.06.2012)

Leden:

François BONAVENTURE (OCMW Machelen) (vanaf 21.06.2012)
Ivan DE CLERCK (OCMW Blankenberge) (vanaf 21.06.2012)
Peter DECLERCQ (Gavere) (vanaf 21.06.2012)
Jurgen CONTENT (Blankenberge) (vanaf 26.03.2013)
Jean-Pierre DE GROEF (Machelen) (vanaf 21.06.2012)
Annemie DEWINTER (Oostende) (vanaf 21.06.2012)
Ivan GOETHALS (Lovendegem) (vanaf 21.06.2012)
Anja HAVERALS (Opwijk) (vanaf 21.06.2012)
Erwin LAMPAERT (OCMW Gent) (vanaf 21.06.2012)
Ignace LAUWAGIE (Blankenberge) (vanaf 21.06.2012 tot
19.02.2012)
Stefaan NOREILDE (Gent) (vanaf 21.06.2012)
Lucien RAWART (Leuze-en-Hainaut) (vanaf 21.06.2012 tot
03.12.2012)
Guy REYNEBEAU (Gent) (vanaf 21.06.2012)
Frans SPEECKAERT (Knesselare) (vanaf 21.06.2012)
Geert VERDONCK (Middelkerke) (vanaf 21.06.2012)

Directiecomité Financiering
VERTEGENWOORDIGERS T-AANDELEN
Ondervoorzitter:

Bernard DE CUYPER

Leden:

Luc CALLAERT
Chris DELAERE
Dirk DE MEERLEER
Matthieu DIERCKX
Saban GÖK
Philippe KIEKENS
Ludo MONSET
Christophe PEETERS
Eddy TULPIN
Willy VAN HOVE

VERTEGENWOORDIGERS D-AANDELEN
Ondervoorzitter:

Frank BRUGGEMAN

Leden:

Leen DIERICK
Pascal ENNAERT
Raoul HUYLEBROECK
Rita TRIEST

VERTEGENWOORDIGERS Z-AANDELEN
Ondervoorzitter:

Marcel VAN SNICK

Leden:

Dries HOSTENS
Katia SEGERS

VERTEGENWOORDIGER S-AANDELEN
Voorzitter:

Daniël TERMONT

Lid:

Jan DE KEYSER

VERTEGENWOORDIGER A-AANDELEN
Lid:

Geert VERSNICK (vanaf 22.06.2012)

VERTEGENWOORDIGER V-AANDELEN
Lid:

Hugo CASAER (vanaf 22.06.2012)

EXPERTEN
Daan SCHALCK
Guy SERRAES
Paul TANT
College van Commissarissen
VERTEGENWOORDIGERS T-AANDELEN
Voorzitter:

Sami SOUGUIR

Leden:

Gaston DE BRUYN
Jean-Marie DE PLANCKE
Bruno TUYBENS

VERTEGENWOORDIGERS D-AANDELEN
Ondervoorzitter:

Dirk ABBELOOS

Leden:

Mario BOONE
Hedwin DE CLERCQ
Bart DESUTTER
Georges VAN DE CAUTER

VERTEGENWOORDIGERS Z-AANDELEN
Leden:

Bruno DHAENENS
Ronny HEUVINCK
Guido MAERTENS
Yves MIROIR
Bea ROOS
Michel VANHAELEWEYCK
Monica VAN KERREBROECK

VERTEGENWOORDIGERS F-AANDELEN
Leden:

Jos DE MEYER
Yves DESWAENE
Annelies STORMS
Marc VAN CAUWENBERGHE

VERTEGENWOORDIGERS S-AANDELEN
Leden:

Patricia DE MEYER (vanaf 22.06.2012)
Hans EYLENBOSCH
Paul GOOSSENS

VERTEGENWOORDIGERS A-AANDELEN
Leden:

Chris DE WISPELAERE (vanaf 22.06.2012)
Johnny TRULLEMANS (vanaf 22.06.2012)

VERTEGENWOORDIGERS V-AANDELEN
Leden:

André EEMAN (vanaf 22.06.2012)
Didier RAMOUDT (vanaf 22.06.2012)

VERTEGENWOORDIGERS VIVAQUA
Leden:

Wim DESLOOVERE
Martin SCHOUKENS (tot 31.12.2012)
Stefaan PLATTEAU (vanaf 01.01.2013)

COMMISSARIS (LID IBR)
PVMD Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door Lieven DELVA en Alain CHAERELS.
Managementteam
Algemeen directeur:

Ludy MODDERIE

Leden:

Paul BALLINCKX
Tom DEVOS
Anouk DEVRIESE
Marleen DIERICKX
Ann FAUCONNIER
Wim JACOBS
Catherine MEYVAERT
Inge OPREEL
Bruno PESSENDORFFER
Daniel VAN DAMME
Patrick VAN DEN HAUTE
Luc VANDE VIJVER
Dirk VERBEELEN
Martin WOLLAERT

Bestuur

Inspraak en beheer

Bestuursorganen

Management

Management

water-link.be

Contact

Dit is ons team

Dit is ons team

Jobopportuniteiten

774 (740,1 VTE) medewerkers waarvan:
291 vrouwen en 483 mannen
66 nieuwe personeelsleden in 2012 (20 werknemers gingen met
pensioen en 18 verlieten TMVW)
21 uren vorming per medewerker

TMVW groeit snel. Daarom werven we regelmatig nieuwe medewerkers aan
met diverse profielen. Een afwisselende jobinhoud en een flexibele inzet van
medewerkers, daar is het ons om te doen. Op die manier kunnen we de
uitdagingen van de toekomst aan en krijgt iedere medewerker de kans zich te
ontplooien.

TMVW investeert graag in gemotiveerde en betrokken medewerkers, die mee
willen groeien met hun bedrijf. Engagement moet bij ons duidelijk van twee
kanten komen.

Solliciteren?

Tewerkstelling

Info over nieuwe vacatures staat op www.water-link.be.
Spontaan solliciteren kan via job.tmvw(at)water-link.be.
Wie spontaan solliciteert, komt in onze databank terecht. Zijn
er binnen de zes maanden geschikte vacatures, dan
verwittigen wij je.

De expansie van TMVW creëert meervoudige kansen. In de eerste plaats
zorgt de groei voor heel wat extra jobs: ons personeelsbestand is de voorbije
10 jaar verdubbeld. Eind 2012 telt TMVW 774 medewerkers.

Werken bij TMVW
Bij TMVW werken veel jonge medewerkers, zowel vrouwen als mannen. We
zoeken regelmatig mensen voor onze nieuwe activiteiten. Wij profileren ons als
dynamische werkgever en zoeken ook nieuw talent op jobbeurzen. Zo was
TMVW op de afstudeerbeurs in het ICC in Gent.
Kom je bij TMVW werken, dan krijg je een uitdagende job met
doorgroeimogelijkheden. Bovendien vind je bij ons de werkzekerheid van een
overheidsbedrijf, in combinatie met de dynamiek van de private sector.
TMVW staat garant voor een interessant verloningspakket inclusief
maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering, diverse premies, ecologische
voordelen (zoals bedrijfsfietsen), tussenkomst in woon- werkverkeer, soepele
verlofregeling …

Coaching en vorming
Loopbaanbegeleiding en zelfontplooiing, daar geloven we sterk in bij TMVW.
Wij besteden speciale aandacht aan vorming tijdens de proeftijd van nieuwe
medewerkers. Het departement HRM maakt hiertoe een persoonlijk
ontwikkelingsplan (POP) op. Verschillende opleidingen maken nieuwe mensen
wegwijs in hun job.
Ook wie reeds ingewerkt is in zijn nieuwe functie, wordt verder opgevolgd en
begeleid. TMVW biedt diverse opleidingen aan, die aangepast zijn aan de
specifieke behoeften van elke medewerker
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Klanten

Klanten

Meedenken met klanten

Extra zorg voor klanten die het financieel moeilijk
hebben

95.000 e-mails
357.000 oproepen bij AquaFoon

Omdat wij vinden dat de toegang tot drinkwater een universeel recht is, geven

97 % oproepen beantwoord binnen 14,7 seconden
75.000 verhuizingen

wij al jaren een aanzienlijke korting aan sociale klanten. Het basisrecht dat
iedere gedomicilieerde elk jaar 15 m! drinkwater gratis geeft, volstaat niet

4.750 drinkwateraftakkingen

altijd. Soms is een extra duwtje in de rug welkom. TMVW reserveert jaarlijks

1.400 rioolaansluitingen
570.000 meteropnames
2.700 keuringen van de binneninstallatie en de privéwaterafvoer

ongeveer 5 miljoen euro voor sociale korting.

Voor tevreden klanten gaan wij ver. Het is onze prioriteit om vragen van
klanten snel en volledig op te lossen.
Medewerkers van onze klantendiensten krijgen daarom speciale training in
klantvriendelijkheid, luistervaardigheden en problemen oplossen.

Oproepen snel beantwoorden

Bij ons moeten sociale klanten geen abonnementsvergoeding of gemeentelijke
en bovengemeentelijke saneringsbijdrage betalen. Zo blijft hun waterfactuur
laag wanneer zij verstandig omgaan met water.

Moeilijke betalers
Facturen moeten betaald worden. Toch behandelen wij moeilijke betalers
correct en menselijk.
Zo stellen wij voor particuliere klanten een afbetalingsplan op. Bij zakelijke

Het telefoonteam van front office ‘Aquafoon’ is het eerste aanspreekpunt voor
klanten. Verder uitdiepen van dossiers doet het service- en verkoopteam van
TMVW.
Omdat wij klanten niet onnodig willen laten wachten aan de telefoon,
beantwoorden we oproepen binnen de 20 seconden.

Onmiddellijk een duidelijk en volledig antwoord
Als een klant een vraag stelt, dan geven we graag een zo volledig antwoord.
Klanten meer dan één keer laten bellen of mailen voor hetzelfde probleem is
tijdrovend en niet klantvriendelijk. Daarom anticiperen onze medewerkers
zoveel mogelijk op eventuele bijkomende vragen die klanten nog kunnen
hebben. Meedenken met klanten, vragen duidelijk en volledig beantwoorden is

klanten bemiddelen wij als de factuur blijft openstaan.
Wanneer deze maatregelen niet helpen, dan is er geen andere optie dan
kordaat op te treden en een juridische procedure op te starten.
Klanten die het financieel moeilijk hebben, kunnen rekenen op extra begrip.
Hun dossier wordt overgemaakt aan het OCMW of de Lokale Advies
Commissie (LAC).

Beloning voor wie het milieu helpt
Wie het rioleringsstelsel minder belast, verdient een beloning. Als u een
groendak of infiltratievoorziening installeert, krijgt u daarvoor een ecologische
korting op de gemeentelijke saneringsbijdrage en/of -vergoeding.

onze prioriteit.
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Public governance

Accenten

MVO

Accenten

Meer doen dan wat moet

Milieubeleidsverklaring
In februari 2012 vertaalden wij ons standpunt en doelstellingen voor een beter
leefmilieu in een milieubeleidsverklaring. In juni 2012 behaalden wij het
certificaat voor milieuvriendelijke bedrijven.

invoeren van een extern kwaliteitslabel voor drinkwater
medicijn- en hormoonscreening
4.273 drinkwaterstalen bij klanten, 3.578 op de
drinkwaterinfrastructuur
klachten behandelen volgens SLA’s

Doorheen het jaar lopen bij TMVW verschillende milieuacties: wij zetten

Het beheren van een bedrijf volgens de regels van Corporate Governance is
vandaag trendy.

waterbesparende tips op de enveloppe waarin de facturen worden verstuurd,
afval wordt zoveel mogelijk gescheiden gesorteerd.

Creatief ondernemen maar toch presteren, bedrijfsprocessen controleren en
ze transparant maken, sociale verantwoordelijkheid opnemen zijn de
belangrijkste sleutelbegrippen van public governance. Vandaag is deze manier
van besturen een reflex bij TMVW. Sinds 2008 rapporteren wij zesmaandelijks
volgens een vast afgesproken schema over bijvoorbeeld de wetgeving,
klachtenmanagement en financiële cijfers.

Onze accenten

Klachtenmanagement met SLA

Wij controleren op extra parameters
Ook in 2012 screende ons labo meer parameters dan wettelijk opgelegd. Zo
controleren we of het drinkwater dat wij leveren geen hormonen of
geneesmiddelenresten bevat. Opnieuw werden geen relevante concentraties
farmaceutica of hormonen in het drinkwater van TMVW gevonden.

Wij behandelen alle vragen van klanten volgens specifieke ‘Service Level
Agreements’ (SLA’s). Wordt een vraag toch een klacht, dan probeert het team
van Service en Verkoop het probleem op te lossen. Voor complexe situaties
heeft TMVW een interne ombudsfunctie die klachten onafhankelijk oplost.
Kwaliteitscontrole bij werken
Wij bellen regelmatig willekeurige klanten op om te vragen of ze tevreden zijn
over de voorbereiding en het verloop van werken.

Extern waterkeurmerk
Wij controleren ons kraantjeswater op meer dan zestig eigenschappen. Toch
blijven vooroordelen bestaan over de kwaliteit van leidingwater. Omdat wij
onze klanten nog meer zekerheid willen geven dat ons product van perfecte
kwaliteit is, werken wij sinds 2010 samen met het onafhankelijk instituut
Quality Control. Zij kennen ons kraantjeswater na regelmatige uitgebreide
controles een kwaliteitslabel toe.

Klanten kunnen antwoorden met ‘ja’, ‘nee’ of ‘niet van toepassing’. Wij streven
ernaar dat op elke vraag 90 % van de klanten ja antwoordt. Het aantal neeantwoorden per vraag mag maximaal 5 % bedragen. Elk nee-antwoord wordt
onderzocht en indien relevant met de passende actie afgehandeld.
Wij geven nog steeds een beoordelingskaartje af na werken. Klanten die
spontaan feedback willen geven over onze dienstverlening kunnen dit.

Correcte naleving wetgeving overheidsopdrachten
TMVW volgt nauwgezet de wetgeving op de overheidsopdrachten. Wanneer
wij partners zoeken, maken we gebruik van aanbesteding en offertevraag. We
werken ook veel met een onderhandelingsprocedure omdat deze methode
toelaat om de ‘beste koop’ te onderhandelen. Bovendien kunnen we de
inbreng van de inschrijvers ook maximaal afstemmen op wat wij precies nodig
hebben.
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Public governance

Accenten

MVO

Promoten

Gratis drink

Op 22 jun

MVO

Duurzaam ondernemen? Gewoon doen!

BEO-veld dekt 75 % van energiebehoefte
Zonnepanelen
PE in plaats van PVC
38 vogelnestkastje in watertorens
Kwaliteitslabel voor sportaccomodaties
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) gaat over het integreren
van economische, sociale en milieu accenten in de bedrijfsvoering. Soms
wordt ook gesproken over triple P, waar de drie P’s staan voor Profit, of de
economische dimensie van ondernemen, People, het sociale aspect ervan en
Planet, het milieuaspect.

Zo doen wij het
Elk bedrijf is tegenwoordig bezig met MVO. Wij bij TMVW geloven dat
duurzaam ondernemen ook in kleine dingen zit. Alle acties samen maken
uiteindelijk een verschil en hebben op lange termijn toch een grote impact.
Wij printen minder
Minder papier gebruiken door minder te printen. Het lijkt eenvoudig, maar vergt
toch een grote gedragsverandering bij iedereen. Wij doen het als volgt:
onze buitenploegen verwerken hun opdrachten digitaal in plaats van op
papier
dienstnota’s worden niet meer geprint maar op intranet geplaatst
alle medewerkers drukken zoveel mogelijk recto/verso af.
Waar het kan, gebruiken wij duurzame materialen
Vroeger legden we waterleidingen aan in PVC (polyvinylchloride). Toen uit een
intern studierapport bleek dat PE (polyetheen) beter is voor het milieu en
bovendien ook langer meegaat, schakelden wij over op PE.
Wij voeren een kwaliteitslabel in voor sportaccommodaties

Sportinfrastructuur
die
door TMVW beheerd
wordt,
kan een kwaliteitscertificaat
Wij
beschermen de
biodiversiteit
van vogels
in Vlaanderen
halen van een onafhankelijk bureau Quality Control. Dit label garandeert
sporters dat het sportcomplex niet enkel voldoet aan wettelijke regels van
veiligheid en hygiëne, maar ook goed scoort op klantvriendelijke en
deskundige dienstverlening.

locaties i
Vlaanderen
drinkbussen
‘TMVW han
morgens
gratis drinkb
wou TMVW
een lekker
flessenwate
duizend lite
gemiddeld
0,4 cent of

In totaal we

We gebruiken nieuwe technologieën en materialen
In het waterbehandelingsstation in Mainvault wordt een resem nieuwe
technieken gebruikt: het proceswater wordt telkens gerecupereerd, het
gebouw werkt op groene energie en domotica, een IBA (individuele
behandelingsinstallatie voor afvalwater) zuivert het sanitair water, regenwater
wordt gebufferd op een groendak dat ook isoleert en extra beschermt tegen
extreme temperaturen. Het gebouw werd ook mooi geïntegreerd in het
landschap.
Nestkastjes op een watertoren, het lijkt misschien wat vreemd. Wij zien het als
Wij gebruiken
waar om
hetervoor
kan zonnepanelen
nieuwevogelsoorten
bedrijfsinfrastructuur.
onze
kleine bijdrage
te zorgen dat eringenoeg
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een partner. Wij krijgen een vergoeding in ruil voor het ter beschikking stellen
van onze
gebouwen
en terreinen.
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groene
energie kopen
Het
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administratieve
gebouw
Brugge kreeg
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op we
de
aan tegen
voordelig
tarief.
ramen.
Diteenom
te voorkomen
dat vogels worden verblind door een
laaghangende zon en te pletter vliegen.
Wij nemen het duurzaamheidscriterium op in bestekken
In onze raamovereenkomsten voor onderhoudsproducten en papierwaren is
milieukwaliteit als gunningscriterium opgenomen.
Wij stimuleren een groen wagenpark en bedrijfsfietsen
Al onze bedrijfswagens hebben een lage CO!-uitstoot.
Wij belonen medewerkers die fietsen van en naar het werk. Medewerkers die
ten minste 70 % van het woon-werkverkeer afleggen met een fiets maken
gebruik van een bedrijfsfiets.
Water-linkers fietsen voor Kom op tegen Kanker
Water-link’ers zetten zich ook in om geld in te zamelen voor de ‘1000 kilometer
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in totaal
Gent is
het paradepaardje
vlak euro
van
van
op kantoorgebouw
tegen Kanker’. In
verzamelden
we meerop
danhet
5.000
rationeel
een De
BEO-veld.
voor
zodat
metenergiegebruik.
twee fietsteamsHet
kongebouw
gestart heeft
worden.
directieBEO
van staat
water-link
boorgat-energie-opslag.
Het
werkingsprincipe
is eenvoudig: in de winter
schonk
ook nog 5.000 euro
extra
aan dit goede doel.
onttrekt het gebouw warmte aan de bodem om het gebouw op te warmen. In
de zomer kraantjeswater
wordt de warmte afgevoerd om het kantoor af te koelen. Dit
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investering
is ook almoeten
na 9 jaar
terugverdiend.
Gratis
drinkbussen
kraantjeswater
promoten
Op 22 juni 2012 hing TMVW op 63
locaties in Oost-Vlaanderen, WestVlaanderen
en
Vlaams-Brabant
drinkbussen uit. De actie kreeg de naam
‘TMVW hangt het uit’ . Vanaf zes uur ’s
morgens konden voorbijgangers een

Sportinfrastructuur die door TMVW beheerd wordt, kan een kwaliteitscertificaat
halen van een onafhankelijk bureau Quality Control. Dit label garandeert
sporters dat het sportcomplex niet enkel voldoet aan wettelijke regels van
veiligheid en hygiëne, maar ook goed scoort op klantvriendelijke en

gratis drinkbus meenemen. Met deze actie
wou TMVW kraantjeswater promoten als
een lekker en goedkoop alternatief van
flessenwater. Uit één kubieke meter of
duizend liter krijg je zo'n 4.000 glazen en
gemiddeld kost één liter nooit meer dan
0,4 cent of 0,1 cent per glas.
In totaal werden 50.000 drinkbussen verdeeld.

deskundige dienstverlening.
We gebruiken nieuwe technologieën en materialen
In het waterbehandelingsstation in Mainvault wordt een resem nieuwe
technieken gebruikt: het proceswater wordt telkens gerecupereerd, het
gebouw werkt op groene energie en domotica, een IBA (individuele
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bovendien ook langer meegaat, schakelden wij over op PE.
Wij voeren een kwaliteitslabel in voor sportaccommodaties

!

Wij beschermen de biodiversiteit van vogels in Vlaanderen

Water-link’ers zetten zich ook in om geld in te zamelen voor de ‘1000 kilometer
van Kom op tegen Kanker’. In totaal verzamelden we meer dan 5.000 euro
zodat met twee fietsteams kon gestart worden. De directie van water-link
schonk ook nog 5.000 euro extra aan dit goede doel.
Promoten kraantjeswater
Gratis drinkbussen moeten kraantjeswater promoten
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Nestkastjes op een watertoren, het lijkt misschien wat vreemd. Wij zien het als
onze kleine bijdrage om ervoor te zorgen dat er genoeg vogelsoorten blijven in
Sportinfrastructuur die door TMVW beheerd wordt, kan een kwaliteitscertificaat
Vlaanderen. Ondertussen zijn er in totaal 38 nestkastjes op drie watertorens.
halen van een onafhankelijk bureau Quality Control. Dit label garandeert
sporters dat het sportcomplex niet enkel voldoet aan wettelijke regels van
Het nieuwe administratieve gebouw in Brugge kreeg vogelstickers op de
veiligheid en hygiëne, maar ook goed scoort op klantvriendelijke en
ramen. Dit om te voorkomen dat vogels worden verblind door een
deskundige dienstverlening.
laaghangende zon en te pletter vliegen.
We gebruiken nieuwe technologieën en materialen
Wij nemen het duurzaamheidscriterium op in bestekken
In het waterbehandelingsstation in Mainvault wordt een resem nieuwe
In onze raamovereenkomsten voor onderhoudsproducten en papierwaren is
technieken gebruikt: het proceswater wordt telkens gerecupereerd, het
milieukwaliteit als gunningscriterium opgenomen.
gebouw werkt op groene energie en domotica, een IBA (individuele
behandelingsinstallatie voor afvalwater) zuivert het sanitair water, regenwater
Wij stimuleren een groen wagenpark en bedrijfsfietsen
wordt gebufferd op een groendak dat ook isoleert en extra beschermt tegen
extreme temperaturen. Het gebouw werd ook mooi geïntegreerd in het
Al onze bedrijfswagens hebben een lage CO!-uitstoot.
landschap.
Wij belonen medewerkers die fietsen van en naar het werk. Medewerkers die
Wij gebruiken waar het kan zonnepanelen in nieuwe bedrijfsinfrastructuur.
ten minste 70 % van het woon-werkverkeer afleggen met een fiets maken
TMVW koopt de zonnepanelen niet zelf aan, maar werkt hiervoor samen met
gebruik van een bedrijfsfiets.
een partner. Wij krijgen een vergoeding in ruil voor het ter beschikking stellen
van onze gebouwen en terreinen. De opgewekte groene energie kopen we
Water-linkers fietsen voor Kom op tegen Kanker
aan tegen een voordelig tarief.
Water-link’ers zetten zich ook in om geld in te zamelen voor de ‘1000 kilometer
van Kom op tegen Kanker’. In totaal verzamelden we meer dan 5.000 euro
zodat met twee fietsteams kon gestart worden. De directie van water-link
schonk ook nog 5.000 euro extra aan dit goede doel.
Promoten kraantjeswater
Gratis drinkbussen moeten kraantjeswater promoten
Op 22 juni 2012 hing TMVW op 63
locaties in Oost-Vlaanderen, WestVlaanderen
en
Vlaams-Brabant
drinkbussen uit. De actie kreeg de naam
‘TMVW hangt het uit’ . Vanaf zes uur ’s
morgens konden voorbijgangers een
gratis drinkbus meenemen. Met deze actie
wou TMVW kraantjeswater promoten als
een lekker en goedkoop alternatief van
Het nieuwe kantoorgebouw in Gent is het paradepaardje op het vlak van
flessenwater. Uit één kubieke meter of
rationeel energiegebruik. Het gebouw heeft een BEO-veld. BEO staat voor
duizend liter krijg je zo'n 4.000 glazen en
boorgat-energie-opslag. Het werkingsprincipe is eenvoudig: in de winter
gemiddeld kost één liter nooit meer dan
onttrekt het gebouw warmte aan de bodem om het gebouw op te warmen. In
0,4 cent of 0,1 cent per glas.
de zomer wordt de warmte afgevoerd om het kantoor af te koelen. Dit
milieuvriendelijke systeem staat in voor 75 % van de energiebehoefte. De
In totaal werden
drinkbussen
verdeeld.
investering
is ook al50.000
na 9 jaar
terugverdiend.

Op 22 juni 2012 hing TMVW op 63
locaties in Oost-Vlaanderen, WestVlaanderen
en
Vlaams-Brabant
drinkbussen uit. De actie kreeg de naam
‘TMVW hangt het uit’ . Vanaf zes uur ’s
morgens konden voorbijgangers een
gratis drinkbus meenemen. Met deze actie
wou TMVW kraantjeswater promoten als
een lekker en goedkoop alternatief van
flessenwater. Uit één kubieke meter of
duizend liter krijg je zo'n 4.000 glazen en
gemiddeld kost één liter nooit meer dan
0,4 cent of 0,1 cent per glas.
In totaal werden 50.000 drinkbussen verdeeld.

Kencijfers

Kencijfers

OPERATIONEEL

2008

2009

2010

2011

2012

aantal klanten drinkwater

541.904

549756

557.544

565.299

573.420

aantal klanten zuivering

433.531

493.610

499.675

506.580

512.919

5.279

4.224

4.271

4.342

4.744

klanten

aantal nieuwe drinkwateraftakkingen
aantal nieuwe rioolaansluitingen
aantal oproepen per jaar
aantal e-mails per jaar
aantal klachten per jaar

1.367

1.300

1.500

1.357

1.400

345.000

342.000

346.000

348.000

357.000

38.145

51.325

59.343

82.086

95.000

458

86

123

350

350

164

206

262

229

174

55

138

329

55

zwembaden in beheer

13

14

18

20

22

andere sportinfrastructuur in beheer

13

19

25

27

34

8

14

17

26

27

aantal investeringsprojecten

773

903

1.365

1.587

1.805

bedrag investeringsprojecten in M!

293

415

621

715

853

aantal subsidiedossiers

193

233

281

300

347

587.953

600.000

600.000

600.000

600.000

75

250

350

419

7.550

7.051

7.335

7.811

7.851

audit drinkwater

228

208

273

272

323

putwater

357

371

325

369

314

ringtesten

258

243

218

225

347

legionella

683

908

1.001

1.154

1.389

diversen

382

569

777

947

845

9.458

9.350

9.929

10.778

11.069

aantal medewerkers

653

704

720

746

774

aantal mannen

432

462

464

464

483

aantal vrouwen

221

242

256

282

291

lengte toevoernet in km

620

620

624

624

624

10.584

10.673

10.733

10.830

10.921

75.863.691

76.283.457

77.116.608

75.388.306

74.938.736

7.086.874

7.245.805

7.039.810

8.046.927

8.426.132

947.366

1.136.751

1.017.205

-

-

83.897.931

84.666.013

85.173.623

83.435.233

83.364.868

aantal dossiers via interne ombudsdienst
aantal uitbetaalde servicegaranties

zwem- en sportinfrastructuur

aantal S-vennoten (Secundaire Diensten)

zuivering

aantal kolkenreinigingen
aantal IBA's in beheer

onderzoeken waterkwaliteit
bewaking drinkwater

totaal

lengte distributienet in km

waterverkoop in m!
aan vennoten
aan derden
aan industrie
totaal

herkomst water in m!

waterverkoop in m!
aan vennoten

75.863.691

76.283.457

77.116.608

75.388.306

74.938.736

7.086.874

7.245.805

7.039.810

8.046.927

8.426.132

947.366

1.136.751

1.017.205

-

-

83.897.931

84.666.013

85.173.623

83.435.233

83.364.868

aankoop bij AWW

33.215.068

34.181.995

34.645.212

35.850.415

37.787.159

aankoop bij Evides

3.224.679

3.221.492

3.208.941

2.001.083

2.001.825

aan derden
aan industrie
totaal

herkomst water in m!

aankoop bij Vivaqua

36.928.731

36.940.444

37.484.728

36.849.248

35.058.591

aankoop bij VMW

467.239

423.105

529.975

468.439

61.120

diverse

201.617

122.671

142.176

131.232

131.675

eigen winningen

10.745.184

10.746.327

10.861.431

9.763.177

9.965.005

totaal

84.782.518

85.636.034

86.872.463

85.063.594

85.005.375

AWW

0,40

0,41

0,41

0,42

0,41

Evides

0,69

0,72

0,73

0,50

0,54

Vivaqua

0,69

0,71

0,72

0,74

0,78

winningen TMVW

0,31

0,34

0,32

0,35

0,39

gewogen gemiddelde

0,53

0,55

0,55

0,55

0,56

15 024 520

23 164 634

19 848 497

26 350 741

gemiddelde productie- of aankoopprijs in "

goedgekeurde investeringen (drinkwater) in !

FINANCIEEL

2008

2009

2010

2011

2012

819,07

1210,89

1295,49

1420,20

1583,20

93,65

450,08

94,87

156,02

171,94

237,46

263,53

277,29

301,07

317,75

74

69

67

63

61

3

6

6

7

8

14

16

17

18

18

9

9

9

13

13

ebitda in M!1

38,07

47,46

51,12

58,97

71,56

ebit in M! (2)

18,97

17,58

20,44

24,20

29,16

netto rendement drinkwateractiviteit in M! (3)

12,36

12,53

12,50

12,82

13,04

47

56

55

52

48

1,00

0,71

0,85

0,72

0,86

19

18

18

20

21

4,41

4,60

4,59

3,70

11,20

14,60

balanstotaal in M!
aangroei (im)materiële vaste activa in M!
omzet in M!*
omzet per divisie in %
drinkwater
Secundaire Diensten
zuivering
centrale diensten

solvabiliteit in % (4)
liquiditeit (5)
kosten algemene diensten in ! per klant
kosten openbare dienstverplichtingen in !
investeringen in mat. en imm. vaste activa in M"
toevoer

14,20

4,80

distributie

18,70

19,30

24,60

45,00

46,00

zuivering

28,20

34,70

49,70

79,10

76,90

0,40

2,80

5,80

8,70

17,20

secundaire diensten
centrale diensten
totaal

1,80

3,30

8,70

9,70

11,30

63,3

64,90

92,50

153,70

166,00

1Bedrijfswinst (verlies) voor afschrijvingen en waardeverminderingen
2 Bedrijfswinst (verlies)
3 Totale uitkering aan dividend, periodieke vergoeding, rendement TK-aandelen en vergoeding in het kader van reglement 'minder hinder'
4 Verhouding tussen eigen vermogen en het totaal van de passiva
5 Verhouding tussen korte termijn activa tegenover de korte termijn passiva

water-link.be
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Samenvatting

Kencijfers

Bruto aangroei (Im)materiële vaste activa (in M!)

Balanstotaal (in M!)
2008

2009

2010

2011

2012

819,07

1210,89

1295,49

1420,20

1583,20

Bruto aangroei (Im)materiële vaste activa (in M!)
2008

2009

2010

2011

2012

93,65

450,08

94,87

156,02

171,94

De vaste activa omvatten hoofdzakelijk enerzijds leidingenstelsels voor

Netto rendement drinkwateractiviteit3 (in M!)

drinkwater en afvalwater en anderzijds bedrijfsinfrastructuur (gebouwen, …).
In 2012 werd het gebied bediend door de Divisie Secundaire Diensten verder
uitgebreid. De groei ging gepaard met de inbreng van bijkomende
gebruiksrechten van sportaccommodaties.
Het balanstotaal stijgt voornamelijk door de jaarlijkse investeringen in de neten bedrijfs-infrastructuur.

Omzet (in M!) (pro forma 2008 - 2010)
3 Totale uitkering aan dividend, periodieke vergoeding, rendement TK-aandelen en
vergoeding in het kader van reglement minder hinder’

Er wordt een rendement uitgekeerd aan de distributievennoten wegens de
inbreng door deze vennoten van distributie-infrastructuur en kapitaal.

Solvabiliteit
De solvabiliteit is de verhouding tussen het eigen vermogen en het totaal van
de passiva.
Deze blijft hoog. Een groot gedeelte van de ‘schulden’ betreffen in de toekomst
aan de vennoten uit te keren bedragen.

Omzet per divisie

Liquiditeit

Nieuwe activiteiten in een groter werkingsgebied hebben in combinatie met de
jaarlijkse tariefaanpassingen een impact op de omzet.

De liquiditeitsratio is de verhouding van de korte termijn activa tegenover de
korte termijn passiva.

EBITDA1 (in M!)
2008

2009

2010

2011

2012

38,07

47,46

51,12

58,97

71,56

1 ‘Earnings

before

interest,

taxes,

depreciation

and

amortization’

of

bedrijfswinst(verlies) vóór afschrijvingen en waardeverminderingen

EBIT2 (in M!)
2008

2009

2010

2011

2012

18,97

17,58

20,44

24,20

29,16

2 ‘Earnings before interest and taxes’ of operationele winst (verlies)

Balans
Maatschappelijke balans na resultaatsverwerking (in M!)
2008
Activa (per 31/12)

2009

2010

2011

2012

18,97

17,58

20,44

24,20

29,16

2 ‘Earnings before interest and taxes’ of operationele winst (verlies)

Balans
Maatschappelijke balans na resultaatsverwerking (in M!)
2008

2009

2010

2011

2012

623,85

1046,99

1 112,53

1 237,39

1 367,61

0,33

0,16

0,08

0,04

0,74

Voorraden en bestellingen in uitvoering

10,44

10,01

8,54

11,54

13,10

Vorderingen op ten hoogste één jaar

70,24

72,01

92,09

88,86

102,24

Geldbeleggingen

43,20

0,00

0,00

0,00

0,00

Liquide middelen

0,99

2,43

2,42

4,41

21,10

Activa (per 31/12)
Vaste activa
Vorderingen op meer dan één jaar

Overlopende rekeningen
Totaal van de activa

70,03

79,3

79,83

77,95

78,38

819,07

1210,89

1 295,49

1 420,20

1 583,17

381,06

682,05

709,09

739,54

761,89

54,30

63,01

68,23

33,61

26,07

Passiva (per 31/12)
Eigen vermogen
Voorzieningen
Schulden op lange termijn

188,43

236,46

302,26

392,47

546,75

Schulden op korte termijn

144,38

206,44

192,83

229,60

207,95

Overlopende rekeningen

50,90

22,93

23,08

24,98

40,51

819,07

1 210,89

1 295,49

1 420,20

1 583,17

Totaal van de passiva
VASTE ACTIVA

SCHULDEN OP MEER DAN EEN JAAR

2012 ging gepaard met een verdere expansie van de Divisie Secundaire
Diensten. Tenslotte stijgen de materiële vaste activa door de recurrente
investeringen in de verschillende divisies.

In 2012 stegen de schulden door de opnames van leningen bij
kredietinstellingen evenals door een private plaatsing bij institutionele
beleggers.

OVERLOPENDE REKENINGEN VAN HET ACTIEF

OVERLOPENDE REKENINGEN VAN HET PASSIEF

Deze rekening bevat het complement dat op de omzet dient geboekt te
worden, aangezien de afrekeningen betreffende het verbruiksjaar gedeeltelijk
ex-post plaatsvinden. De prijsverhoging van de integrale waterfactuur komt
hierin ook tot uiting.

De evolutie is grotendeels te verklaren door een storting van het Minafonds.

EIGEN VERMOGEN
In 2008 en 2009 was er de uitbreiding van het werkingsgebied in de
Drinkwaterdivisie, de Zuiveringsdivisie en de divisie Secundaire Diensten. In
2009 werden de rekeningen tevens beïnvloed door de herwaardering van de
gebruiksrechten en de bijkomende eigendomsrechten in de Zuiveringsdivisie
als gevolg van de verlenging van de duurtijd van TMVW. In 2011 en 2012 is de
toename te wijten aan de verdere uitbreiding van de activiteiten.

Geconsolideerde balans na resultaatsverdeling (in M!)
2010

2011

2012

Activa (per 31/12)
Vaste activa

1 112,25

1 251,94

1 381,64

Vorderingen op meer dan één jaar

0,79

0,45

0,79

Voorraden en bestellingen in uitvoering

8,54

11,69

13,30

92,08

90,20

103,44

Geldbeleggingen

0,00

0,00

0,00

Liquide middelen

2,42

5,80

21,63

79,83

77,99

78,37

1 295,21

1 437,67

1 599,17

713,74

744,74

766,57

68,23

33,61

26,07

Schulden op meer dan één jaar

302,26

406,95

561,23

Schulden op ten hoogste één jaar

187,90

227,27

204,76

Vorderingen op ten hoogste één jaar

Overlopende rekeningen
Totaal van de activa

Passiva (per 31/12)
Eigen vermogen
Voorzieningen

Overlopende rekeningen
Totaal van de passiva

23,08

25,09

40,54

1 295,21

1 437,67

1 599,17

Geconsolideerde balans na resultaatsverdeling (in M!)
2010

2011

2012

1 112,25

1 251,94

1 381,64

Activa (per 31/12)
Vaste activa
Vorderingen op meer dan één jaar

0,79

0,45

0,79

Voorraden en bestellingen in uitvoering

8,54

11,69

13,30
103,44

Vorderingen op ten hoogste één jaar

92,08

90,20

Geldbeleggingen

0,00

0,00

0,00

Liquide middelen

2,42

5,80

21,63

Overlopende rekeningen
Totaal van de activa

79,83

77,99

78,37

1 295,21

1 437,67

1 599,17

713,74

744,74

766,57

Passiva (per 31/12)
Eigen vermogen
Voorzieningen

68,23

33,61

26,07

Schulden op meer dan één jaar

302,26

406,95

561,23

Schulden op ten hoogste één jaar

187,90

227,27

204,76

23,08

25,09

40,54

1 295,21

1 437,67

1 599,17

Overlopende rekeningen
Totaal van de passiva

In de geconsolideerde balans werd de boekwaarde van de participaties in De Stroomlijn, IMWV, I.W.V.B. en Synductis vervangen door het aandeel in het eigen
vermogen. De participatie in water-link werd samen met haar dochters Induss en rio-link proportioneel geconsolideerd vanaf het boekjaar 2011.

Resultatenrekening
Maatschappelijke resultatenrekening (in M!)
2008

2009

2010

2011

2012

237,46

263,53

277,29

301,07

317,75

Bedrijfswinst (verlies)

16,84

16,34

19,57

24,87

25,84

Financiële winst (verlies)

-3,08

-2,75

-4,83

-8,26

-12,87

Omzet

Uitzonderlijke winst (verlies)
Winst (verlies) van het boekjaar

0,37

-0,78

-0,38

-1,32

2,65

14,13

12,82

14,36

15,29

15,63

Omzet

Winst (verlies) van het boekjaar

De winst van het boekjaar bedraagt ! 15,63 miljoen. Er wordt voorgesteld:
in de Divisie Drinkwater een toevoeging aan de beschikbare reserves te
verrichten naast de uitkering van een dividend
voor de Zuiveringsdivisie: een dotatie aan de beschikbare reserves te
verrichten voor de financiering van de investeringen.

Geconsolideerde resultatenrekening (in M!)

Omzet

2010

2011

2012

277,29

308,67

325,00

Bedrijfswinst (verlies)

19,57

24,69

25,62

Financiële winst (verlies)

-6,08

-8,94

-13,86

Uitzonderlijke winst (verlies)

-0,38

-0,61

2,65

Belastingen op het resultaat

0,00

0,00

0,00

13,12

15,13

14,41

0,42

0,47

-0,24

13,54

15,60

14,17

Winst (verlies) van het boekjaar
Aandeel in de winst (het verlies) van de vennootschappen waarop vermogensmutatie is toegepast
Geconsolideerde winst (verlies)

In de geconsolideerde jaarrekening werd het dividend ontvangen in 2012 vanwege IMWV geëlimineerd t.o.v. de groepsreserves. Sinds 2011 worden de resultaten van
water-link en haar dochters Induss en rio-link volgens de proportionele consolidatiemethode toegevoegd.
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Contact

Financieel

Samenvatting

Jaarrekening

Jaarrekening

Jaarrekening
Het verslag van het College van Commissarissen

Hier vindt u gedetailleerde financiële informatie: jaarrekeningen, analytische
rekeningen, verslagen.

Het verslag van de Commissaris (lid IBR) over de
maatschappelijke jaarrekening

Het verslag van de Commissaris (lid IBR) over de
geconsolideerde jaarrekening

De jaarrekening

water-link.be

Contact

