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Voorwoord

2010 was ongetwijfeld een boeiend 

werkjaar. Enkele hoogtepunten  

brengen wij u graag in herinnering.

Het voorbije jaar werd via de oprichting 

van water-link vorm gegeven aan 

de structurele samenwerking met 

Antwerpse Waterwerken (AWW). 

Hiermee werd de basis gelegd voor 

meerwaarde in diverse domeinen. 

Uiteraard worden via synergie, 

schaaleffecten en integratie in de eerste 

plaats financiële voordelen beoogd. 

Visieontwikkeling en vormgeving aan 

het waterbeleid van de toekomst zijn 

echter even uitdagende objectieven voor 

water-link. De eerste positieve effecten 

worden inmiddels opgetekend. Er dienen 

zich echter nog veel uitdagingen aan om 

de complementariteit tussen AWW en 

TMVW ten volle te laten renderen. TMVW 

gaat die enthousiast aan.

Om samen vorm te geven aan het saneringsbeleid werd vanuit 
water-link de operator rio-link opgericht. Ook Aquafin nam 
hierin een participatie, met name van 33 %. Net zoals AWW en 
TMVW dit voor hun werkingsgebied deden, bracht Aquafin haar 
concessies in rio-link in.

Binnen rio-link nemen de partners elk hun specifieke rol op. 
TMVW blijft via AquaRio verantwoordelijk voor beheer en beleid 
en voor het overleg met de zuiveringsvennoten ter zake. Via 
Aquafin hopen wij onder andere extra projectleiders in te scha-
kelen om het ambitieus investeringsprogramma volgens plan 
op te leveren. TMVW rekent bovendien op schaaleffecten, in het 
belang van steden en gemeenten.

TMVW verzekert binnen de servicelijn AquaRio blijvend de 
gekende dienstverlening. Zij hoopt deze door de samenwerking 
naar een nog hoger peil te tillen. Onze medewerkers zullen zich 
loyaal en ten volle inspannen om rio-link tot een representatieve 
speler uit te bouwen. De zuiveringsvennoten zullen echter 
tegelijk blijvend een beslissende stem hebben over het al dan 
niet inschakelen van de nieuwe partner op hun openbaar do-
mein. Daarom zal TMVW altijd eigen medewerkers beschikbaar 
houden voor alle saneringstaken, zodat gemeenten en steden 
inderdaad autonoom en ongebonden kunnen beslissen.

Eind 2010 ondertekenden AWW, TMVW en VMW de overeen-
komst met AquaDuct als werknaam. Dit project is een mijlpaal 
voor de drinkwatervoorziening in het Vlaams Gewest. Optimale 
aanwending van de beschikbare bronnen en ‘verstandige’ ver-
sterking van het transportnet tot een ringleiding laten toe dat 
TMVW de afhankelijkheid van leveranciers structureel terug-
dringt. Ook de leveringszekerheid wordt naar een hoger niveau 
getild. TMVW neemt ruim twee derden van de circa 172 miljoen 
euro investeringen voor haar rekening. Het bedrijf verzekert op 
deze manier de drinkwaterlevering aan een betaalbare prijs in 
de toekomst.

TMVW zal de verdere verankering en ontwikkeling van de 
watersector blijven volgen. Het is immers logisch dat de 
integrale kijk op water zich ook op het terrein ontwikkelt. 
Een dergelijke benadering impliceert quasi automatisch dat 
alle riooloperatoren het bestaande overlegplatform SVW 
(Samenwerking Vlaams Water) vervoegen zodat drinkwater-
voorziening, sanering en waterzuivering als één blok 
naar buiten treden. AQUAFLANDERS, de werktitel van deze 
‘geüpdate’ SVW, kan dan ook op de volle steun van TMVW 
rekenen. 

TMVW staat voor zekerheid, maar ook voor nieuwe in-
zichten. Anticiperen op nieuwe ontwikkelingen vormt de 
basis van een gezonde bedrijfsdynamiek. Deze instelling 
wordt in de private sector geprezen; in de publieke sector 
komt deze soms bedreigend over. TMVW probeert hierop 
in te spelen met een open en brede communicatie. Welke 
organisatie betrekt haar vennoten trouwens zo ruim en 
breed bij het beslissingsproces? Waar hebben de partners 
inderdaad zo duidelijk concrete bevoegdheden? Als ven-
noot bij TMVW is autonomie een recht, maar bijna ook een 
plicht. Iedere partner wordt immers uitgenodigd om actief 
aan de besluitvorming deel te nemen. 

Inmiddels hebben 20 gemeenten en steden geopteerd 
voor de servicelijn AquaFit. Dit toont tegelijk aan dat 
er een behoefte aan ondersteuning bij het beheer van 
sportinfrastructuur bestaat en dat het aanbod van TMVW 
zinvol is. Het bereikte niveau van dienstverlening is geen 
eindpunt. Integendeel, TMVW plant de komende maanden 
diverse actiepunten, die nog meer het verschil moeten 
maken.

TMVW kiest verder voor groei. De expansie van het voor-
bije decennium liet immers toe om meerwaarde te creëren 
voor klanten, vennoten, het bedrijf en haar medewerkers. 
Verdere expansie blijft noodzakelijk om de ontwikkelde 
effecten op peil te houden enerzijds, om de aantrekkings-
kracht op creatieve medewerkers en profielen, nodig voor 
verdere groei, te handhaven en te versterken anderzijds.  
Dit impliceert onder andere dat boeiende projecten  
opgezet en resultaatgerichte stimuli worden ingebouwd, 
die echt het verschil maken.

Dit jaar nog nodigt TMVW gemeenten en steden uit om 
samen te werken in twee nieuwe activiteitsdomeinen.  
Een korte voorstelling:

INTERVIA

De druk op alles wat met wegenis te maken heeft, neemt niet 

bepaald af, integendeel. Intensiever gebruik, weersomstandig-

heden, … enerzijds en hoge(re) verwachtingen bij de gebruikers 

anderzijds zorgen voor een versnelde nood aan onderhoud 

en vervanging. De tolerantie voor elke vorm van hinder neemt 

bovendien gestaag af. 

Op basis van haar ervaring op het vlak van domeinbeheer kan 

TMVW een aantal diensten bundelen tot een effectief beheers- 

en financieringsmodel voor een geïntegreerd antwoord op de 

geschetste uitdaging. Via de nieuwe servicelijn INTERVIA wordt 

aan steden en gemeenten een collectieve aanpak voor wegenis 

voorgesteld. Deze dienstverlening opent de mogelijkheid tot 

het realiseren van meervoudige positieve schaaleffecten. Zij 

komt tegemoet aan de eisen inzake synergie en minder hinder 

en creëert extra financieringsmogelijkheden. Dit alles zonder 

enige afbreuk te doen aan het gemeentelijke of stedelijke zeg-

genschap.

VICO

Niet alleen op het vlak van de wegenis en het openbaar domein 

spelen steeds bredere en complexere vereisten. Meer en meer 

lokale vraagstukken vereisen een gerichte expertise, een multi-

disciplinaire aanpak en een langdurige intensieve opvolging.

TMVW stelt haar opgebouwde knowhow ter zake via een ken-

nis- en doecentrum graag ter  beschikking van haar vennoten. 

Hiertoe wordt de nieuwe servicelijn VICO (Vlaams Intergemeen-

telijk Centrum voor beleidsOndersteuning) opgezet, waarin 

‘samen sterker en toch zelfstandig’ concreet gemaakt wordt 

voor een breed palet aan diensten. De ondersteuning op maat 

respecteert ook hier onverkort de lokale autonomie. 
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Een partnership met TMVW steunt op een solide, financiële 
basis. Een representatief balanstotaal, een zekere omzet, 
een vertrouwen gevende solvabiliteit, … De opeenvol-
gende positieve bedrijfsresultaten staan garant voor een 
degelijk fundament om op te bouwen. 

TMVW honoreert het ingebrachte kapitaal op een tegelijk 
maatschappelijk en economisch correct niveau. Haar 
vennoten ontwijken de verantwoordelijkheid voor de toe-
komst niet. Voor het boekjaar 2011 werd ruim 125 miljoen 
euro gebudgetteerd voor investeringen in drinkwaternet-
ten, saneringsinfrastructuur en sportaccommodaties. Wie 
dergelijk engagement aangaat, moet ook zorgen voor een 
correct en onderbouwd financieel plaatje. Dit impliceert 
een marktconform rendement. TMVW toont bovendien 
dat dit niet verhindert dat de prijsontwikkeling voor de 
eindklant onder het inflatieniveau blijft. Het is trouwens 
evenmin toevallig dat TMVW voor haar investeringen in de 
regel geen waarborg van haar vennoten vraagt.

TMVW ontwikkelde in 2010 de term ‘ecolomie’, als symbiose 
tussen ecologie en economie. Duurzaamheid mani-
festeert zich binnen het bedrijf op diverse manieren. De 
herhaalde promotie van kraantjeswater als drinkwater had 
effect. Zelfs de sector van het flessenwater erkent dit. Iedere 
kans om rationeler energie- en watergebruik in de activitei-
ten te introduceren, wordt opgenomen. Diverse ecologi-
sche opportuniteiten moeten de medewerkers van TMVW 
overtuigen om ook hun persoonlijke bijdrage te leveren. 
2010 was op dat vlak een scharnierjaar, want de stap werd 
gezet naar nog meer actieve stimulering richting openbaar 
vervoer, de fiets, minder vervuilende wagens, … kortom, 
naar (nog) meer maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Dit alles verhindert niet dat TMVW ook in 2010 haar opera-
tionele en financiële objectieven haalde. U vindt er verder 
in dit jaarverslag meer over.

Een woord van dank is misschien evident. Maar een 
gemeend  “dank u wel” maakt wel een verschil. In de eerste 
plaats daarom onze waardering voor alle medewerkers en 
hun vertegenwoordigers, voor het kader en het manage-
ment. Dynamisme is immers te waardevol om vanzelfspre-
kend te zijn.

Het bestuur van TMVW geeft ruimte aan publiek manage-
ment, maar is tegelijk voldoende alert en kritisch. Wij dan-
ken alle vertegenwoordigers van de vennoten graag voor 
hun betrokkenheid en hun bijdrage aan het beleid.

Hogere overheid, economisch toezicht, ecologisch toezicht, 
regulator, Directiecomité Financiën, College van Commissa-
rissen, revisor, …: de operationele en financiële performan-
tie van TMVW wordt intern en extern op de voet gevolgd. 
Dat is goed, want dit geeft vertrouwen aan gemeenten en 
steden, waarvoor wij hen erkentelijk zijn. Laat ons er echter 
ook voor zorgen dat er voldoende overzicht blijft en dat er 
nog voldoende tijd en geldmiddelen resten om naast alle 
administratieve verplichtingen eveneens op het terrein 
actief te zijn, ‘buizen te leggen’ en sporthallen te (helpen) 
bouwen. 

TMVW levert immers een dienst, waaraan meer dan ooit 
rendementseisen worden gesteld. Terecht, maar effectief 
en efficiënt werken vereist ook voldoende vrijheid van 
handelen. Wij danken iedere actor bij voorbaat voor de 
positieve bijdrage tot dit pragmatisch evenwicht, zodat 
‘multi service’ zich verder kan ontwikkelen.

 

Gent, 28 april 2011 

Martine De Regge 
Voorzitter Raad van Bestuur
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Deel 1  

Bedrijf  
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Onze vennoten  
en partners



Bedrijf

Wie zijn wij?

TMVW is een integraal waterbedrijf, met vennoten in  
Oost- en West-Vlaanderen, Vlaams-Brabant en 
Henegouwen. 

Het bedrijf werd in 1923 onder de naam C.I.F., ‘Compagnie 
Intercommunale des Flandres’, door negen gemeenten 
opgericht met als missie het tekort aan natuurlijke 
waterbronnen in de regio structureel op te lossen.

In 1951 stond TMVW in voor de toevoer naar en de 
distributie van drinkwater op het grondgebied van haar 
gemeenten-vennoten.

Vanaf 2005 evolueerde het drinkwaterbedrijf naar een echt 
‘multi service’-bedrijf, dat naast drinkwater ook andere 
producten en diensten aanbiedt.

TMVW verzorgt een uitgebreid dienstenpakket in 80 
steden en gemeenten. De invulling ervan gebeurt via het 
eigen bedrijf (TMVW), de structurele samenwerking met 
Antwerpse Waterwerken (water-link) of via deelneming in 
IMWV en I.W.V.B.1.

Vandaag biedt TMVW volgende diensten aan:
•	 	drinkwatervoorziening,	waarbij	TMVW	instaat	voor	

de aanvoer van het drinkwater (‘toevoer’) of voor 
de verdeling ervan tot bij de eindklant (‘toevoer’ en 
‘distributie’)

•	 	sanering	van	afvalwater	(‘zuivering’)
•	 	beheer	van	zwem-	en	sportinfrastructuur	(‘secundaire	

diensten’).

Rechtstreeks en via de deelname in Induss - zie verder - 
wordt ook meegewerkt aan oplossingen voor waterbeheer 
in de industrie.

Het dienstenaanbod van TMVW blijft evolueren, zodat 
het wordt afgestemd op nieuwe uitdagingen en verdere 
ontwikkelingen in de water- en servicemarkt.

1 IMWV: Intercommunale Maatschappij voor Watervoorziening in Vlaanderen 
I.W.V.B.: Intercommunale voor Waterbedeling in Vlaams-Brabant 

Toevoer
Aalst, Aalter, Affligem, Asse, Ath, Beernem, Beersel, Blankenberge, 
Brakel, Brugge, Buggenhout, Damme, Deinze, De Haan, Dendermonde, 
De Pinte, Destelbergen, Ellezelles, Erpe-Mere, Flobecq, Frasnes-
lez-Anvaing, Gavere, Gent, Hamme, Herzele, Horebeke, Jabbeke, 
Kluisbergen, Knesselare, Knokke-Heist, Kruishoutem, Lebbeke, Lede, 
Lessines, Leuze-en-Hainaut, Liedekerke, Lierde, Lochristi, Lovendegem, 
Maarkedal, Melle, Merelbeke, Middelkerke, Mont de l’Enclus, Nazareth, 
Nevele, Oostende, Oosterzele, Oostkamp, Opwijk, Oudenaarde, Ronse, 
Ruiselede, Sint-Lievens-Houtem, Sint-Martens-Latem, Sint-Niklaas, 
Ternat, Wetteren, Wichelen, Wortegem-Petegem, Zelzate, Zingem, 
Zomergem, Zottegem, Zulte, Zuienkerke, Zwalm.

Distributie
Aalst, Affligem, Asse, Beernem, Blankenberge, Brakel, 
Brugge, Buggenhout, De Haan, Dendermonde, 
De Pinte, Destelbergen, Erpe-Mere, Gent, Hamme, 
Havenbedrijf Gent (AGH), Herzele, Horebeke, IMWV, 
Knesselare, Kruishoutem, Lebbeke, Lede, Liedekerke, 
Lierde, Maarkedal, Maatschappij van de Brugse 
Zeevaartinrichtingen (MBZ), Melle, Merelbeke, 
Middelkerke, Nazareth, Oostende, Oosterzele, 
Oostkamp, Opwijk, Oudenaarde, Ronse, Ruiselede, 
Sint-Martens-Latem, Ternat, Wichelen, Zelzate, 
Zingem, Zottegem, Zulte, Zwalm.

Onze missie

TMVW wil creatief blijven groeien in water en andere 
(multi) services. Bij het realiseren van deze missie 
primeren volgende accenten:

•	 permanent	verzekeren	van	maatschappelijke	
legitimatie

•	 klantenvertrouwen	als	uitgangspunt
•	 publiek	ondernemen,	eerder	dan	managen
•	 investeren	in	medewerkers	-	jong	en	oud,	man	en	

vrouw, … - die ook mee investeren in TMVW.

Onze vennoten en partners2 

Vennoten kunnen voor één of meerdere activiteiten toetreden tot TMVW. In IMWV3 en I.W.V.B4. is TMVW deelnemende vennoot. 
Voor klanten van IMWV is de service identiek aan die van TMVW, IMWV is namelijk ook distributievennoot van TMVW.

2 Situatie per 15 april 2011
3 IMWV: Aalter, Damme, Deinze, Gavere, Jabbeke, Kluisbergen, Lochristi, Lovendegem, Middelkerke, Nevele, 

Oudenaarde, Sint-Lievens-Houtem, Wetteren, Wortegem-Petegem, Zomergem, Zuienkerke
4 I.W.V.B.: Beersel, Dilbeek, Drogenbos, Grimbergen, Halle, Kortenberg, Machelen, Merchtem, Sint-Genesius-Rode, 

Sint-Pieters-Leeuw, Tervuren, Wemmel, Zaventem12 13



Zuivering

Affligem, Asse, Beersel, Blankenberge, Brakel, Brugge, Buggenhout, Damme, De 
Haan, Deinze, De Pinte, Destelbergen, Dilbeek, Erpe-Mere, Gavere, Gent, Halle, 
Havenbedrijf Gent (AGH), Horebeke, Kluisbergen, Knesselare, Kruishoutem, Lebbeke, 
Lede, Liedekerke, Lierde, Lovendegem, Maarkedal, Maatschappij van de Brugse 
Zeevaartinrichtingen (MBZ), Machelen, Melle, Middelkerke, Nazareth, Nevele, 
Oostende, Oosterzele, Opwijk, Ronse, Ruiselede, Sint-Lievens-Houtem, Sint-Martens-
Latem, Ternat, Wichelen, Wortegem-Petegem, Zelzate, Zingem, Zomergem, Zottegem, 
Zuienkerke, Zulte, Zwalm.

Secundaire Diensten

Beernem, Blankenberge, Brugge, De Haan, De 
Pinte, Destelbergen, Gent, Knesselare, Lebbeke, 
Liedekerke, Middelkerke, Moorslede, Oostende, 
Oostkamp, Opwijk, provincie West-Vlaanderen, 
Sint-Martens-Latem, Ternat, Zelzate, Zomergem.

14 15



16 17

Deel 2  

Bestuur

Bestuursorganen 

Beheer

Managementteam

Aandelenstructuur



Bestuur

De zeven Regionale Directiecomités (voluit: Regionale 
Directiecomités voor Zuiveringsaangelegenheden) nemen 
verantwoordelijkheid op voor de dienstverlening in het 
kader van de zuiveringsactiviteit. Zij zijn voor hun regio 
bevoegd inzake:
•	 investeringen	en	onderhoudswerken
•	 marktconsultaties	en	de	wijze	van	gunning
•	 budgettransferten
•	 reglementen.	

Ook de Regionale Directiecomités moeten door de Raad 
van Bestuur gehoord worden inzake:
•	 personeelskader	en	werkorganisatie
•	 tarieven
•	 	financieringsreglement,	leverings-	en	aansluitingsvoor-

waarden, technische zuiveringsvoorwaarden.

Het Directiecomité voor Secundaire Diensten is  
verantwoordelijk inzake alle verrichtingen binnen de  
domeinen investeringen, (technische) exploitatie en  
uitbating met betrekking tot de Secundaire Diensten.

Het Directiecomité Financiering (voluit: Directiecomité 
voor Financieringsaangelegenheden) is verantwoordelijk 
voor de financiering van de diverse activiteiten van de 
intercommunale.

Het College van Commissarissen ten slotte en een  
Commissaris (lid IBR) verzekeren het toezicht.

De Algemene Vergadering is het hoogste orgaan binnen 
TMVW. Alle vennoten zijn hierin vertegenwoordigd en 
bezitten stemrecht. 

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 Alge-
mene 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 waarnemers betrokken bij het 
bestuur van TMVW. De expansie van TMVW rechtvaardigt 
tevens externe expertise, door het College van Experten 
verzekerd.

In 2010 werd 1 Algemene Vergadering gehouden en 
kwam de Raad van Bestuur 10 keer samen. Het Directie-
comité Toevoer hield 6 maal zitting. De vertegen- 
woordigers van de distributievennoten vergaderden 
10 keer in Asse, Gent en Ronse. De vertegenwoordigers 
van Brugge kwamen 11 keer samen, waar dat voor 
IMWV 9 keer was. Daarnaast waren er 2 gezamenlijke 
zittingen. De Regionale Directiecomités kwamen res-
pectievelijk 9 (Brabant), 7 (Brugge), 9 (Centrum),  
9 (Gent), 8 (Oost), 10 (West) en 10 (Zuid) keer samen. 
Daarnaast was er 1 gezamenlijke zitting. Het Directie-
comité Secundaire Diensten vergaderde 9 keer en het 
Directiecomité Financiering 4 keer. Het College van 
Commissarissen tenslotte hield voor het uitvoeren  
van haar controleopdracht 2 bijeenkomsten.

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 resultaten-
rekening, zoals afgesloten op 31 december 2010, wordt ter 
goedkeuring voorgelegd.

Het Directiecomité Toevoer (voluit: Directiecomité voor 
Toevoeraangelegenheden) is bevoegd voor de onder-
houds- en aanpassingswerken aan de bestaande toevoer-
infrastructuur.

Daarnaast moet het door de Raad van Bestuur gehoord 
worden inzake: 
•	 	personeelsaangelegenheden	met	betrekking	tot	de	

toevoeractiviteit
•	 	de	politiek	inzake	de	winning	en	aankoop	van	water
•	 	alle	aangelegenheden	die	met	niet-drinkwater	te	maken	

hebben.

In de vijf Gewestelijke Directiecomités (voluit: Gewes-
telijke Directiecomités voor Distributieaangelegenheden) 
zijn alle distributievennoten vertegenwoordigd. Deze 
Directiecomités zijn verantwoordelijk voor de dienstverle-
ning inzake distributie van drinkwater aan de klanten op 
het grondgebied van het gewest. Meer bepaald heeft elk 
Gewestelijk Directiecomité de bevoegdheid, voor wat zijn 
respectievelijk gewest betreft, inzake:
•	 	investeringen	in	nieuwe	distributie-installaties
•	  onderhouds- en aanpassingswerken aan bestaande 

distributie-installaties
•	 	marktconsultaties	en	de	wijze	van	gunning
•	 	reglementen
•	 	het	aanwenden	van	de	gewestelijke	budgetten	inzake	

promotie van de distributieactiviteit.

Daarnaast moet het betrokken Gewestelijk Directiecomité 
door de Raad van Bestuur gehoord worden inzake:
•	 	personeelskader	en	werkorganisatie
•	 	uniformisering	van	de	tarieven
•	 	reglementen,	leverings-	en	aansluitings- 

voorwaarden, technische en commerciële  
distributievoorwaarden.

Bestuursorganen

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 Vlaams Gewest op directe wijze betrokken 
bij de werking van TMVW.

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.
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Vertegenwoordigers T-aandelen

Voorzitter: Martine DE REGGE
Eerste Ondervoorzitter:
Christoph D’HAESE 
Tweede Ondervoorzitter:
Boudewijn LALOO
Bestuurders:
Tom BALTHAZAR
Kurt BROECKAERT
Carl DE DECKER 
Philip PIERINS
Catharina SEGERS 
Resul TAPMAZ
Eddy TULPIN
Lutgard VAN BIESEN - VAN DER BORGHT
Jan VANDEPITTE
Sas VAN ROUVEROIJ 
Catharine VAN RYSSEL (tot 18.06.2010)
Catherine VERBURGH (vanaf 18.06.2010)
Blijde VERCAMER
Urbain VERCAUTEREN

Vertegenwoordigers D-aandelen

Eerste Ondervoorzitter:
Carine AUDENAERT
Tweede Ondervoorzitter:
Wilfried MAEBE (tot 28.10.2010)
Jan FOULON (vanaf 25.11.2010)
Bestuurders:
Marc DE LAT
Marc DEVLIEGER (vanaf 24.03.2011)
Paul JONCKHEERE
Arnold MEIRLAEN
Jean-Pierre RAMAN
Warnix SCHELSTRAETE
Ivan VERLEYEN
Stefaan VINCKE

Vertegenwoordigers Z-aandelen

Eerste ondervoorzitter:
Hugo CASAER 
Tweede ondervoorzitter:
Karin TEMMERMAN
Bestuurders:
Rudy CODDENS
Marc De BRAKELEER
Guy DE NEVE
Gunther DERIEMAKER
Patrick MOENAERT 
Ludo MONSET
Christophe PEETERS 
Dirk PIETERS
Rita PROVOST (vanaf 27.05.2010)
Jean-Pierre VANDEN BERGHE 
Geert VERDONCK

Vertegenwoordigers S-aandelen

Eerste Ondervoorzitter:
Luc WYNANT
Tweede Ondervoorzitter:
Freddy DE VILDER 
Bestuurders:
Sabine CLAEYSSENS
Annick LAMBRECHT 
Bruno MATTHYS

Vertegenwoordigers F-aandelen

Eerste Ondervoorzitter:
Daniël TERMONT
Tweede Ondervoorzitter:
Frank BRUGGEMAN
Bestuurders:
Bernard DE CUYPER
Mirella LIMPENS (tot 01.06.2010)
Marcel VAN SNICK (vanaf 23.09.2010)

Vertegenwoordigers niet-vennoten

Bestuurders:
Johan BEKE
Guy CRAYE (vanaf 23.09.2010)
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 

Raad van  
Bestuur

Voorzitter:
Martine DE REGGE
Eerste Ondervoorzitter:
Christoph D’HAESE 
Tweede Ondervoorzitter:
Boudewijn LALOO
Leden:
Carl DE DECKER 
Eddy TULPIN
Blijde VERCAMER

Gewestelijke Directiecomités Regionale Directiecomités
Regionaal Directiecomité Brabant

Voorzitter:
Hugo CASAER (Beersel)
Ondervoorzitter:
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 Directiecomité Brugge

Voorzitter:
Patrick MOENAERT (Brugge)
Ondervoorzitter:
Jean-Pierre VANDEN BERGHE (Brugge)
Leden:
Joachim COENS (MBZ)
Annick LAMBRECHT (Brugge)
Mercedes VAN VOLCEM (Brugge)

Regionaal Directiecomité Centrum

Voorzitter:
Guy DE NEVE (Zomergem)
Ondervoorzitter:
Frans NAESSENS (De Pinte) (tot 14.10.2010)
Georges HEERMAN (Destelbergen) (vanaf 14.10.2010)
Leden:
Liliane COOREMAN (Knesselare)
Jan COPPENS (Zelzate)
Ivan GOETHALS (Lovendegem)
Ann-Sofie HAECK (Melle)
Frans NAESSENS (De Pinte) (vanaf 14.10.2010)
Georges HEERMAN (Destelbergen) (tot 14.10.2010)
Raphaël STANDAERT (Nevele)
Erik VAN DEN ABEELE (Sint-Martens-Latem)
Filip VERSTUYFT (Ruiselede)

Regionaal Directiecomité Gent

Voorzitter:
Rudy CODDENS (Gent)
Ondervoorzitter:
Christophe PEETERS (Gent)
Leden:
Saban GÖK (Gent)
Karin TEMMERMAN (Gent)
Filip VAN LAECKE (Gent)
Peter VAN PARYS (Havenbedrijf Gent AGH)
Geert VERSNICK (Gent)

Regionaal Directiecomité Oost

Voorzitter:
Rita PROVOST (Erpe-Mere) (vanaf 26.04.2010)
Ondervoorzitter:
Eddy VAN OVERSTRAETEN (Lebbeke)
Leden:
Martine DE WILDE (Wichelen)
Marc DURINCK (Buggenhout) (tot 20.12.2010)
Hans SONCK (Lede)
Tom VAN HERREWEGHE (Buggenhout) 

Regionaal Directiecomité West

Voorzitter:
Ludo MONSET (Blankenberge)
Ondervoorzitter:
Geert VERDONCK (Middelkerke)
Leden:
Dirk BISSCHOP (Damme)
Annemie DEWINTER (Oostende)
Christine JONCKHEERE (Zuienkerke)
Paul MEYERS (De Haan)
Jean VANDECASTEELE (Oostende)
Charlie WYLLIE (Oostende)

Regionaal Directiecomité Zuid

Voorzitter:
Gunther DERIEMAKER (Ronse)
Ondervoorzitter:
Marc DE BRAKELEER (Lierde)
Leden:
André CLAEYS (Deinze)
Hendrik CNOCKAERT (Kruishoutem)
Eric DE VRIENDT (Zwalm)
Denis DIERICK (Gavere)
Jozef ERAUW (Sint-Lievens-Houtem)
Leen GOOSSENS (Zottegem)
Jurgen HAUSTRAETE (Zingem)
Marcel SAEYTIJDT (Brakel)
Warnix SCHELSTRAETE (Deinze)
Anny VANDE CATSYNE (Maarkedal)
Stijn VAN DE WIELE (Zulte)
Pascal VAN MERHAEGHE (Wortegem-Petegem)
Eliën VAN WITTENBERGHE (Horebeke) ✝
Chantal VERBEKEN (Kluisbergen) 
Ria VERCRUYSSE (Nazareth)
Filip VERMEIREN (Oosterzele) 

Directiecomité voor 
Secundaire Diensten
Voorzitter:
Luc WYNANT (Liedekerke)
Ondervoorzitter:
Freddy DE VILDER (Zelzate)
Leden:
Dirk BATSLEER (Zomergem)
Nancy BOURGOIGNIE (Oostende) 
Sabine CLAEYSSENS (Gent)
Erné DE BLAERE (Knesselare)
Ivan DE CLERCK (Blankenberge) 
Marc DE PAUW (Destelbergen)
Johnny DEVEY (Middelkerke) (vanaf 26.01.2011)

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 (vanaf 18.06.2010)
Raoul HUYLEBROECK
Rita TRIEST

Vertegenwoordigers Z-aandelen

Ondervoorzitter:
Mirella LIMPENS (tot 01.06.2010)
Marcel VAN SNICK (vanaf 23.09.2010)
Leden:
Dries HOSTENS (vanaf 18.06.2010)
Katia SEGERS

Vertegenwoordiger S-aandelen

Voorzitter:
Daniël TERMONT
Lid:
Jan DE KEYSER 

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
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:
Hans EYLENBOSCH
Paul GOOSSENS

Vertegenwoordigers  Vivaqua

Leden:
Wim DESLOOVERE
Martin SCHOUKENS

Commissaris (lid IBR)
PVMD Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd 
door Lieven DELVA en Alain CHAERELS 
 Directiecomité  

Toevoer
Dirk DE ZUTTER (Oostkamp) (tot 26.04.2011)
Jean DOOMS (Ternat) (vanaf 26.01.2011)
Annick LAMBRECHT (Brugge) 
Rita LEENKNECHT (Moorslede) 
Bruno MATTHYS (Gent)
Arnold MEIRLAEN (Sint-Martens-Latem) 
Ludo MONSET (Blankenberge)
Stefaan NOREILDE (Gent)
Christophe PEETERS (Gent)
Jef POLLENTIER (provincie West-Vlaanderen) 
Lisette POPELIER-VANDEPUTTE (Oostkamp)
Rony SCHATTEMAN (Zelzate)

Lutgard VAN BIESEN - VAN DER BORGHT (Opwijk)
Sebastian VANDE GINSTE (Oostkamp) (vanaf 26.04.2011)
Eddy VAN OVERSTRAETEN (Lebbeke)
Marc Van NESTE (De Pinte) (vanaf 23.03.2011)
Catharine VAN RYSSEL (Blankenberge)
Frank VAN WIJK (De Haan)
Martine VERSTRYNGE (Beernem) 
Technicus :
Gwendolyn VERSPEELT (Gemeentelijke Sportcentra Zomergem VZW)

Gewestelijk Directiecomité Asse

Voorzitter:
Marc DE LAT (Erpe-Mere)
Ondervoorzitter:
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 Directiecomité Brugge

Voorzitter:
Stefaan VINCKE (De Haan)
Ondervoorzitter:
Paul JONCKHEERE (Brugge)
Leden:
Shaireen AFTAB (Oostende)
Pierre CHEVALIER (Brugge)
Joachim COENS (MBZ) 
Marieke DERMUL (Brugge)
Dirk DE ZUTTER (Oostkamp)
Tom LINGIER (Middelkerke)
Katrien MOELAERT (Beernem)
Ludo MONSET (Blankenberge) (tot 18.06.2010)
Nancy MOYAERT (Oostende)
Björn PRASSE (Blankenberge) (vanaf 18.06.2010)
Bart VANDEKERCKHOVE (Middelkerke)
Charles VANMASSENHOVE (De Haan)

Gewestelijk Directiecomité Gent

Voorzitter:
Carine AUDENAERT (Destelbergen)
Ondervoorzitter:
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)
Peter VAN PARYS (Havenbedrijf Gent AGH)
Guy REYNEBEAU (Gent) 
Freddy VAN DE PUTTE (Melle)
Mark VAN NESTE (De Pinte)

Gewestelijk Directiecomité IMWV

Voorzitter:
Warnix SCHELSTRAETE (Deinze)
Ondervoorzitter:
Jean-Pierre RAMAN (Lochristi)
Lid:
Leo VAN BESIEN (Zuienkerke)

Gewestelijk Directiecomité Ronse

Voorzitter:
Jan FOULON (vanaf 09.11.2010)
Wilfried MAEBE (Nazareth) (tot 05.10.2010)
Ondervoorzitter:
Marc DEVLIEGER (Zulte) (vanaf 01.02.2011)
Jan FOULON (Ronse) (tot 09.11.2010)
Leden
Marc BAUWENS (Maarkedal)
Kurt BROECKAERT (Zottegem)
Kristof CALLEBAUT (Herzele) (vanaf 31.08.2010)
Hendrik CNOCKAERT (Kruishoutem)
Raf DE VOS (Nazareth) (vanaf 09.11.2010) 
Richard EECKHAUT (Oudenaarde)
Nedia GMATI-TRABELSI (Ronse)
Sabine HOECKMAN (Brakel) (tot 14.06.2010)
Christiaan KESTELEYN (Zwalm)
Mirella LIMPENS (Brakel) (vanaf 14.06.2010)
Marc ROMAN (Zottegem)
Sabine ROOBROECK (Horebeke)
Carine SEYNAEVE (Zingem)
Marcellus VAN DAELE (Herzele) ✝ 
Antoine VAN DE MAELE (Lierde)
Filip VERMEIREN (Oosterzele)

(vanaf 06.04.2011)

(vanaf 21.02.2011) 

(vanaf 08.03.2011)
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Aandelenstructuur5 

Gemeente T TK D D² DK Z Z² SK SB FT FD FZ FS

AALST 73 833 37 11 117 0 0 0 0 73 37 0 0

AALTER 11 119 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0

AFFLIGEM 6 68 8 2 25 4 7 0 0 6 8 4 0

ASSE 18 199 18 5 57 15 23 0 0 18 18 15 0

ATH 4 45 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0

BEERNEM 5 57 12 6 38 0 0 1 2 5 12 0 3

BEERSEL 14 131 0 0 0 14 21 0 0 14 0 14 0

BLANKENBERGE 15 165 13 3 41 13 21 1 13 15 13 13 14

BRAKEL 6 68 13 3 41 5 5 0 0 6 13 5 0

BRUGGE 74 833 58 19 190 67 70 1 0 74 58 67 1

BUGGENHOUT 7 73 9 3 28 6 9 0 0 7 9 6 0

DAMME 5 57 0 0 0 3 2 0 0 5 0 3 0

DE HAAN 14 153 20 8 63 12 19 1 3 14 20 12 4

DEINZE 11 119 0 0 0 15 0 0 0 11 0 15 0

DENDERMONDE 26 297 22 9 69 0 0 0 0 26 22 0 0

DE PINTE 4 45 7 3 22 4 5 1 0 4 7 4 1

DESTELBERGEN 7 79 10 3 31 6 9 1 0 7 10 6 1

DILBEEK 0 0 0 0 0 21 41 0 0 0 0 21 0

ELLEZELLES 3 34 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0

ERPE-MERE 11 113 13 3 41 7 11 0 0 11 13 7 0

FLOBECQ 2 22 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0

FRASNES-LEZ-ANVAING 1 11 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0

GAVERE 5 57 0 0 0 4 0 0 0 5 0 4 0

GENT 188 2.147 96 36 304 130 0 1 66 188 96 130 67

HALLE 0 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0 16 0

HAMME 11 125 13 3 41 0 0 0 0 11 13 0 0

HAVENBEDRIJF GENT (AGH) 0 0 4 1 0 2 0 0 0 0 4 2 0

HERZELE 5 57 6 2 19 0 0 0 0 5 6 0 0

HOREBEKE 1 11 2 1 6 1 0 0 0 1 2 1 0

IMWV 0 0 154 57 432 0 0 0 0 0 154 0 0

JABBEKE 3 34 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0

5 Situatie 15 april 2011

Beheer

TMVW is actief in het Waals Gewest. Hierdoor heeft de intercommunale een 
gewestgrensoverschrijdend karakter. Bijgevolg valt TMVW onder de toepas-
sing van de wet op de intercommunales van 1986 en niet van het decreet 
op de 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.

Managementteam

Algemeen directeur:
Ludy MODDERIE
Directeur:
José VANDEVYVERE (tot 31.03.2011)
Leden:
Paul BALLINCKX
Tom DEVOS
Anouk DEVRIESE
Marleen DIERICKX (wnd.)
Ann FAUCONNIER
Wim JACOBS
Catherine MEYVAERT

Inge OPREEL (wnd.)
Bruno PESSENDORFFER
Daniel VAN DAMME
Patrick VAN DEN HAUTE
Luc VANDE VIJVER
Dirk VERBEELEN
Martin WOLLAERT

Gemeente T TK D D² DK Z Z² SK SB FT FD FZ FS

KLUISBERGEN 4 39 0 0 0 3 0 0 0 4 0 3 0

KNESSELARE 3 34 6 2 19 3 3 1 3 3 6 3 4

KNOKKE-HEIST 23 262 0 0 0 0 0 0 0 23 0 0 0

KRUISHOUTEM 5 57 9 4 28 2 0 0 0 5 9 2 0

LEBBEKE 8 85 11 3 34 6 9 1 4 8 11 6 5

LEDE 7 79 10 3 31 6 9 0 0 7 10 6 0

LESSINES 1 11 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0

LEUZE-EN-HAINAUT 1 11 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0

LIEDEKERKE 6 68 5 1 15 5 8 1 2 6 5 5 3

LIERDE 2 22 4 1 12 2 3 0 0 2 4 2 0

LOCHRISTI 4 45 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0

LOVENDEGEM 4 45 0 0 0 3 5 0 0 4 0 3 0

MACHELEN 0 0 0 0 0 7 12 0 0 0 0 7 0

MAARKEDAL 3 34 9 2 28 2 1 0 0 3 9 2 0

MBZ 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 2 1 0

MELLE 6 68 7 2 22 5 8 0 0 6 7 5 0

MERELBEKE 11 119 14 5 44 0 0 0 0 11 14 0 0

MIDDELKERKE 15 165 16 4 50 12 0 1 4 15 16 12 5

MONT DE L'ENCLUS 2 22 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0

MOORSLEDE 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2

NAZARETH 6 62 9 4 28 4 0 0 0 6 9 4 0

NEVELE 4 45 0 0 0 4 0 0 0 4 0 4 0

OOSTENDE 40 456 24 11 76 36 55 1 1 40 24 36 2

OOSTERZELE 6 62 10 2 31 5 5 0 0 6 10 5 0

OOSTKAMP 6 68 8 3 25 0 0 1 7 6 8 0 8

OPWIJK 1 11 1 1 3 4 0 1 1 1 1 4 2

OUDENAARDE 23 187 14 7 0 0 0 0 0 23 14 0 0

PROV. WEST-VLAANDEREN 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1

RONSE 16 182 17 4 54 11 13 0 0 16 17 11 0

RUISELEDE 2 22 5 4 15 2 0 0 0 2 5 2 0

SINT-LIEVENS-HOUTEM 7 79 0 0 0 4 6 0 0 7 0 4 0

SINT-MARTENS-LATEM 5 51 7 2 22 4 6 1 1 5 7 4 2

SINT-NIKLAAS 29 325 0 0 0 0 0 0 0 29 0 0 0

TERNAT 3 34 4 1 12 6 8 1 4 3 4 6 5

WETTEREN 11 125 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0

WICHELEN 5 51 7 2 22 3 5 0 0 5 7 3 0

WORTEGEM-PETEGEM 3 28 0 0 0 2 0 0 0 3 0 2 0

ZELZATE 8 91 6 2 19 5 8 1 8 8 6 5 9

ZINGEM 3 34 6 1 19 2 0 0 0 3 6 2 0

ZOMERGEM 3 34 0 0 0 3 2 1 3 3 0 3 4

ZOTTEGEM 10 108 16 5 50 9 12 0 0 10 16 9 0

ZUIENKERKE 2 22 0 0 0 2 0 0 0 2 0 2 0

ZULTE 5 51 9 4 28 5 7 0 0 5 9 5 0

ZWALM 3 34 8 2 25 2 0 0 0 3 8 2 0

Totaal 836 9.280 759 260 2.277 515 428 20 123 836 759 515 143
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Deel 3 

Public Governance  

(On)verenigbaarheden

Bestuursorganen

Naleving wetgeving

Betrouwbaarheid van de  
financiële informatie

Auditwerkzaamheden

Risicomanagement

Klachtenmanagement

Maatschappelijk Verantwoord  
Ondernemen (MVO)
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Public Governance

‘Corporate Governance’ is een basisbegrip in de bedrijfs-
wereld. Het omvat “een reeks regels en gedragingen op 
basis waarvan vennootschappen worden bestuurd en 
gecontroleerd” 6. Een goed ‘Corporate Governance’ model 
zorgt voor een optimale balans tussen creatief onder-
nemen en controle, tussen prestaties realiseren en zich 
conformeren aan de regels. Integriteit, transparantie, oog 
voor risico’s, … zijn hierbij duidelijke kernbegrippen.

TMVW volgt de basisregels van ‘Public Governance’ 
inzake bestuur, kwaliteit van product en diensten, 
wetgeving overheidsopdrachten, financieel toezicht, 
klantenzorg en maatschappelijk verantwoord onderne-
men strak op. Niet omdat TMVW hiertoe formeel ver-
plicht is, maar omdat bedrijfsvoering volgens de regels 
van ‘Public Governance’ ondertussen deel uitmaakt van 
de bedrijfscultuur. Zij wordt dan ook opgenomen in de 
officiële rapportering.

Zesmaandelijks wordt er verslag uitgebracht volgens 
een vast schema:
•	 (on)verenigbaarheden
•	 bestuursorganen
•	 naleving	wetgeving

- productkwaliteit
- overheidsopdrachten
- milieuwetgeving
- juridische opvolging

•	 	betrouwbaarheid	van	de	financiële	informatie
•	 auditwerkzaamheden
•	 risicomanagement
•	 klachtenmanagement
•	 Maatschappelijk	Verantwoord	Ondernemen	(MVO).

Hierna volgt de beknopte rapportering over 2010.

(On)verenigbaarheden

Context

Het gewestgrensoverschrijdend karakter van TMVW heeft 
als gevolg dat het bedrijf beheerst wordt door de wet op 
de intercommunales van 22 december 1986. Deze wet 
vormt ook de basis voor de statuten. Samen bepalen zij de 
regels rond (on)verenigbaarheden, bevoegdheidsconflicten 
en belangenconflicten. 

Controle op de naleving van alle regels vraagt een continu 
management. Vastgestelde inbreuken worden gemeld aan 
de betrokken besturen die de gepaste actie nemen. Elke 
betrokkene neemt zijn of haar persoonlijke verantwoorde-
lijkheid op om eventuele onverenigbaarheden te melden.

Rapportering

In totaal werden in 2010 2 bestuurders en 3 leden van 
Directie-comités aangesteld. Er werden geen onverenig-
baarheden genoteerd.

De jaarlijkse aangifte aan de Commissaris van de  
Vlaamse regering van aanwezigheid en bezoldiging van de 
mandatarissen - zie specifieke voorschriften ter zake - werd 
uitgevoerd.

Bestuursorganen

Context

De statuten bepalen alle bestuursorganen binnen TMVW. 
Voor elk orgaan worden volgende thema’s behandeld:
•	 de	samenstelling	
•	 	het	aanstellen	van	de	leden,	van	de	voorzitter	en	de	

ondervoorzitter(s)
•	 de	bevoegdheden	
•	 de	samenroeping	en	de	werking.		

Rapportering

Het aantal zittingen, het aantal leden en de aanwezig-
heidspercentages per orgaan zijn maatgevend voor de 
raadpleging en de betrokkenheid van de vennoten. De 
gemiddelde aanwezigheid is 73 %, bij een gemiddelde ver-
gaderfrequentie van 8 zittingen. Steeds werd het quorum 
bereikt om geldig te kunnen beraadslagen of werden de 
nodige stappen daartoe ondernomen.

6 Definitie volgens Belgische ‘Corporate Governance’ Code

Naleving wetgeving

Productkwaliteit

Context

Europese regelgeving en de Vlaamse Overheid bepalen de 
kwaliteitsbewaking van het leidingwater geleverd aan de 
kraan bij de klant. Het decreet betreffende water bestemd 
voor menselijke aanwending, goedgekeurd op 24 mei 
2002, en het uitvoeringsbesluit betreffende de kwaliteit en 
levering van water bestemd voor menselijke consumptie 
van 13 december 2002 vormen het belangrijkste richtsnoer.

De wetgeving bepaalt de lijst van te controleren parame-
ters en waarden, evenals de frequentie van de analyses op 
stalen genomen in gemeenten en steden. Het geaccre-
diteerde en door de Vlaamse overheid erkende TMVW-
laboratorium voert alle kwaliteitscontroles uit volgens de 
ISO-norm ter zake. De norm is geheel geïntegreerd in het 
kwaliteitsmanagementsysteem van het laboratorium. Er 
wordt een onderscheid gemaakt tussen bewaking en audit 
van het drinkwater. Bewaking van drinkwater betreft de 
wateranalyse op een 18-tal microbiologische en chemische 
parameters. Audit van drinkwater betreft een uitgebreid 
wateronderzoek waarbij de parameters van de wetgeving 
worden geanalyseerd.

Rapportering

Laboratoriumactiviteiten

De monsternameplanning voor 2010, die op 1 september 
2009 werd doorgestuurd aan de Vlaamse overheid, werd 
uitgevoerd zoals vooropgesteld.

Voor de bewaking van het drinkwater in waterwinningen, 
watertorens en waterreservoirs werden in 2010 3.794 stalen  
genomen en 67.011 parameters geanalyseerd.  
Aan de kraan werden in het TMVW-distributiegebied in 
totaal 3.814 drinkwaterstalen genomen en 60.333 parame-
ters onderzocht.
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Het totaal aantal stalen in het kader 
van de bewaking van het drinkwater 
heeft een vergelijkbaar niveau met de 
vorige jaren.

Het aantal staalnames in het kader 
van audits ligt respectievelijk 20 % 
hoger dan in 2009 en 10 % hoger dan 
in 2008. Deze evolutie is enerzijds 
te verklaren door een verhoogde 
controle op de toevoerinfrastructuur, 
die werd ingevoerd om aan B2B-
klanten7 uitgebreide meetgegevens 
ter beschikking te kunnen stellen. 
Anderzijds spelen de aanvullende 
periodieke controles in publieke   
gebouwen in opdracht van klanten.

7  B2B-klanten zijn ‘Business-to-Business klanten’ zoals vennoten, OCMW’s, andere overheden, grootverbruikers,  
industriële klanten of bedrijven waar water een kritische factor in het proces en/of de dienstverlening is

Het uitgangscijfer voor bewakingen 
en audits in prioritaire gebouwen 
(scholen, rusthuizen en ziekenhuizen) 
is een derde van het totaal aantal 
installaties in het TMVW-IMWV-I.W.V.B.-
distributiegebied (300 per jaar), volgens 
de driejaarlijkse controle omschreven in 
het drinkwaterbesluit. Het totaal aantal 
staalnames komt steeds een stuk hoger 
uit door hernemingen en ‘ad hoc’-
aanvragen. 

De gemiddelde samenstelling van het drinkwater voldeed 
aan de in de drinkwaterwetgeving opgelegde eisen. Lokaal 
werden een aantal bevestigde overschrijdingen geno-
teerd voor:
•	 lood,	waarvoor	TMVW	actie	ondernam	door	vervanging	

van de loden aansluiting of door gericht advies aan de 
klant

•	 	enterokokken,	vermoedelijk	te	wijten	aan	richting- 
verandering van het water ingevolge werken

•	 	ijzer,	dat	te	wijten	was	aan	de	binneninstallatie	en	het	ver-
bruiksniveau. Het staal aan de watermeter werd conform 
bevonden

•	 	natrium,	te	wijten	aan	de	afregeling	van	de	ontharder
•	 	colibacteriën,	te	wijten	aan	een	combinatie	van	een	

eindpunt in de straat en het gebruik van een ontharder. 
Na spoelen werd de toestand snel genormaliseerd.

Het wettelijk opgelegd jaarrapport 2010 voor de Vlaamse 
overheid werd ingediend.

De gemiddelde waterkwaliteit wordt periodiek gecommu-
niceerd aan de klanten via de website. De bestuursorganen 
van TMVW worden trimestrieel geïnformeerd omtrent de 
analyseresultaten van het drinkwateronderzoek.

Voor bepaalde B2B-klanten is water van strategisch belang 
in hun productieproces. Zij worden maandelijks geïnfor-
meerd over de recentste analyseresultaten.

‘Een watermerk met een keurmerk’

Het onafhankelijke controleorganisme Quality Control 
kende TMVW, na een doorgedreven beoordelingsstudie 
van zowel de kwaliteit van het geleverde water zelf als van 
de werking en het kwaliteitsborgingsysteem van TMVW, 
begin mei 2010 zijn kwaliteitscertificaat toe. Een tweede 
audit in oktober 2010 gaf dezelfde resultaten en bevestigde 
het toekennen van het certificaat voor de toekomst. 

TMVW mag dan ook het kwaliteitskeurmerk 
van Quality Control gebruiken in al zijn 
activiteiten rond drinkwater. Het kwaliteits-
keurmerk wordt naar het brede publiek 

uitgedragen door het progressief aan te brengen op 
watertorens en op de recipiënten voor noodwaterverpakking. 

Het certificaat waarborgt een correcte en volledige rappor-
tering over de waterkwaliteit en een totaalaanpak die het 
strikt wettelijke overstijgt, wat het consumentenvertrouwen 
enkel ten goede kan komen. 

Staalnames in het kader  
van bewaking drinkwater

Staalnames in het kader  
van audit drinkwater

Staalnames in prioritaire  
gebouwen
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Parameter Eenheid
Maximaal 

toelaatbare 
waarde volgens 
BVR(1)13.12.2002

Gemiddelde waarde (2)  per leveringsgebied(4)

1 2 3 4 5 6 7

1,2-dichloorethaan µg/l 3 <0,15 <0,15 <0,15 <0,15 <0,15 <0,15 <0,15

Alkaliteit mg/l HCO3 - 324 188 158 373 317 301 330

Aluminium µg/l Al 200 <10 <10 14 <10 <10 <10 <10

Ammonium mg/l NH4 0,5 <0,04 <0,04 <0,04 <0,04 <0,04 <0,04 <0,04

Antimoon µg/l Sb 5 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1

Arseen µg/l As 10 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1

Benzeen µg/l 1 0,2 <0,1 0,2 0,2 <0,1 <0,1 <0,1

Benzo(a)pyreen µg/l 0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01

Boor mg/l B 1 0,03 0,02 0,04 0,11 <0,01 0,03 0,06

Bromaat µg/l 10 <2,3 <2,3 <2,3 <2,3 <2,3 <2,3 <2,3

Broomdichloormethaan µg/l 60 0,8 6,1 10 0,3 0,7 0,9 0,2

Cadmium µg/l Cd 5 <0,2 0,2 0,3 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2

Calcium mg/l Ca 270 126 87 63 126 131 123 127

Chloriden mg/l Cl 250 32,2 37,0 56,1 33,3 32,1 33,1 39,0

Chroom µg/l Cr 50 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5

Clostridium perfringens /100 ml 0 0 0 0 0 0 0 0

Colibacteriën /100 ml 0 0 0 0 0 0 0 0

Cyaniden µg/l CN 50 <15 <15 <15 <15 <15 <15 <15

E. coli /100 ml 0 0 0 0 0 0 0 0

Enterokokken /100 ml 0 0 0 0 0 0 0 0

Fluoride mg/l F 1,5 0,20 0,24 0,54 0,46 0,16 0,12 0,21

Fosfor µg/l P  - <52 <52 <52 <52 <52 <52 <52

Geleidingsvermogen voor elektriciteit µS/cm (20°C) 2100 680 525 475 730 696 674 677

Geur  - GAV(3) GAV GAV GAV GAV GAV GAV GAV

Ijzer µg/l Fe 200 <6 13 13 9 12 5 10

Kalium mg/l K 12 3,3 3,1 4,5 10,4 2,9 2,8 3,0

Kleur mg/l Pt/Co 20 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3

Koper mg/l Cu 2 0,01 0,01 0,02 <0,01 0,01 <0,01 <0,01

Kwik µg/l Hg 1 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2

Lood (tot 2013) µg/l Pb 25 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1

Magnesium mg/l Mg 50 16,4 9,4 7,8 21,9 16,9 15,0 15,9

Mangaan µg/l Mn 50 <1 <1 <1 <1 <1 1,0 1,6

Natrium mg/l Na 200 18,5 28,8 43,2 25,9 18,5 21,0 18,2

Nikkel µg/l Ni 20 <4 <4 <4 <4 <4 <4 <4

Nitraten mg/l NO3 50 14,7 15,0 12,5 10,9 15,4 27,4 16,7

Nitrieten mg/l NO2 0,1 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01

Organische koolstof totaal (TOC) mg/l  - 1,9 2,7 2,4 2,7 2,7 1,7 1,4

Pesticiden totaal µg/l 0,5 0,04 0,03 0,04 0,06 0,04 <0,03 <0,03

Polycyclische aromatische koolwaterstoffen µg/l 0,1 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025

Seleen µg/l Se 10 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1

Silicium mg/l SiO2 - 10,5 5,8 5,3 12,0 10,0 12,5 24,6

Smaak  - GAV(3) GAV GAV GAV GAV GAV GAV GAV

Som tetrachlooretheen en trichlooretheen µg/l 10 0,3 <0,2 <0,2 <0,2 0,3 0,3 <0,2

Styreen µg/l 20 0,20 0,17 0,19 0,18 0,16 0,16 0,18

Sulfaten mg/l SO4 250 90,2 65,1 67,1 89,0 89,8 87,1 62,2

Telling kolonies bij 22°C /1 ml - 9 10 11 7 8 14 9

Temperatuur °C 25 12,8 12,7 12,3 13,2 12,5 12,4 13,5

Totale Hardheid °F - 38 26 19 41 40 37 38

Trichlorobenzenen totaal µg/l 20 <0,15 0,16 0 <0,15 <0,15 <0,15 <0,15

Trihalomethanen totaal µg/l 100 9,0 26,1 46,0 3,8 6,1 5,4 7,0

Troebelingsgraad  - GAV(3) GAV GAV GAV GAV GAV GAV GAV

Vrije Chloorresten µg/l Cl 250 <60 <60 <60 <60 <60 <60 <60

Waterstofionenconcentratie pH 6,5-9,2 7,6 7,8 8,0 7,5 7,6 7,5 7,5

Xyleen µg/l 500 0,20 0,17 0,19 0,18 0,16 0,16 0,18

Zink µg/l Zn 5000 43 29 30 20 40 40 46

Loden aansluitingen

TMVW heeft vanuit het voorzorgsprincipe beslist de 
resterende loden aansluitingen in de periode 2010-
2013 maximaal te vervangen. Waar vervanging hoe 
dan ook niet direct mogelijk is, wordt een versterkte 
monitoring opgezet. Op deze wijze kan aan de toe-
komstige norm van 10 µg/l tegen 25 december 2013 
voldaan worden. Dit project vereist een extra investe-
ring, voorlopig geraamd op circa 50 miljoen euro. 

TMWV vervangt reeds meerdere jaren alle loden 
aansluitingen naar aanleiding van werken aan het net. 
Deze inspanning wordt verder gezet.

Het specifiek programma om loden aansluitingen 
systematisch te vervangen, is effectief opgestart in 
2010. Er werden ongeveer 5 % meer aansluitingen 
vervangen dan initieel gepland. Het eraan gekoppelde 
(extra) budget - 4,85 miljoen euro voor 2010 - was cor-
rect ingeschat. De localisatie van de aansluitingen was 
in de praktijk wel vaak verschillend van wat theoretisch 
op basis van de data kon verwacht worden. 

8   IBA: Individuele Behandelingsinstallatie voor 
Afvalwater

9   De rapportering betreft de aanbestedingen. 
‘Onder de Europese drempel’ is conform met wat 
aan de Kanselarij van de Eerste Minister wordt ge-
rapporteerd. De publicaties boven deze drempels 
betreffen de Europese publicaties die ‘online’ per 
publicatie gerapporteerd worden.

Overheidsopdrachten

Context

TMVW volgt onverkort de wetgeving inzake overheids- 
opdrachten. Deze laat naast de aanbesteding en offerteaan-
vraag ook de onderhandelingsprocedure toe, waarvoor TMVW 
maximaal opteert. Deze procedure laat immers toe de ‘beste 
koop’ te onderhandelen en hierbij de inbreng van de inschrijvers 
maximaal af te stemmen op de behoefte.  
In gecombineerde projecten wordt steeds de meest strenge 
wetgeving gevolgd. De statuten bepalen de interne beslissings-
bevoegdheden en de rapportering inzake het aankoopbeleid.

Rapportering

Met betrekking tot 2010 zijn volgende kencijfers beschikbaar:
•	 	er	werden	25.590	bestellingen	geplaatst	voor	een	totaal	

factuurbedrag van 158 949 671 euro
•	 1	lopende	overeenkomst	werd	vroegtijdig	opgezegd	naar	

aanleiding van een leveranciersevaluatie
•	 	6 overeenkomsten met een dienstverlener werden verlengd 

met 1 jaar, conform de bestekbepalingen.

De rapportering aan de Kanselarij van de Eerste Minister is voor 
het jaar 2010 correct gebeurd. Voor de cijfers onder de Europese 
drempel is er een stijgende trend voor wat de werken betreft. 
De oorzaak is voornamelijk terug te vinden in het dossier van 
de IBA’s8  en een aantal belangrijke dossiers met betrekking 
tot de zuivering. De andere bedragen zijn een stuk lager. Door 
de samenwerking met AWW (met effect op de leveringen) en 
door de gebundelde raamovereenkomst voor studiebureaus 
kwamen de totalen immers boven de drempel uit.

Totalen onder de Europese9 
drempel van (in euro): 

2009 2010 

leveringen: 412 000 1 296 540 954 155

werken: 5 150 000 54 384 894 62 005 957

diensten: 412 000 4 341 087 3 303 811

(4)  1: TMVW-Vivaqua 
2: Vivaqua-AWW-Evides-VMW 
3: AWW 
4: TMVW-Vivaqua-Ronse

(1)  Besluit Vlaamse regering inzake de kwaliteit en levering van water, bestemd voor menselijke consumptie
(2)  Gemiddelde waarde niet bestemd voor ionenbalans
(3)  GAV: Geen abnormale verandering

5: Oudenaarde centrum 
6: Beersel-Vivaqua 
7: VMW
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Alle marktconsultaties beneden en boven de 
Europese drempel samen vertegenwoordigden 
in 2010 een bedrag van 270 712 983 euro.

Iedere interne gebruiker kan over elk van de 
externe partners - hetzij leverancier, onderaan-
nemer of dienstverlener - een klacht indienen. 
Voor 2010 werden 226 klachten geformuleerd, 
waarvan er nog 21 in behandeling waren eind 
december 2010. 4 klachten werden als onterecht 
beschouwd (een hertelling bijvoorbeeld levert 
wel een juist geleverde hoeveelheid op). Bij de 
afhandeling wordt de melder op de hoogte 
gebracht. De leverancier wordt, volgens de con-
tractmodaliteiten, eventueel in gebreke gesteld 
en/of een boete opgelegd. 

De top 4 van de klachten:
•	 	geleverde	hoeveelheid	klopt	niet		 40	%
•	 	leveringsdocumenten	niet	in	orde	 32	%
•	 	klachten	over	aanneming	werken	 	 11	%
•	 	foutief	artikel	geleverd	 10	%

Op het totaal aantal van alle leveringen daalt het 
aantal klachten met ongeveer 20 % ten opzichte 
van 2009. De inspanningen die geleverd zijn 
door onder andere volle verpakkingen te bestel-
len, probleemgevallen aan te kaarten naar aan-
leiding van de tussentijdse evaluatiegesprekken 
met de leveranciers en planningsvooruitzichten 
door te geven, worden verdergezet teneinde 
het lagere klachtenpercentage te behouden of 
verder te optimaliseren. Op die manier worden 
quasi nooit boetes toegepast.

Milieuwetgeving

Context

TMVW is als integraal waterbedrijf gehouden aan specifieke re-
gelgeving eigen aan de sector waarin het actief is en daarnaast 
ook aan algemene regelgeving waaraan alle bedrijven dienen te 
voldoen. Wat drinkwater betreft, bevat het ‘Technisch reglement 
water bestemd voor menselijke aanwending’ concrete instruc-
ties die de milieuwetgeving raken. Om de leefomgeving tegen 
2015 veilig te stellen breidt de Europese kaderrichtlijn water 
deze uit naar afvalwater. De Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) 
oefent ter zake het ecologisch toezicht uit. Daarnaast worden de 
bepalingen uit Vlarem10, Vlarebo11 en Vlarea12 opgevolgd.

Rapportering

In 2010 werden 23 vergunningsdossiers voor sportaccommoda-
ties in orde gesteld. Voor het merendeel werd reeds een nieuwe 
vergunning bekomen. Het gaat hierbij om overnamedossiers, 
regularisaties en grondige ‘updates’. De milieuvergunningen voor 
de eigen vestigingen te Ronse en de nieuwbouw te Gent werden 
inmiddels bekomen. Voor de nieuwbouw Brugge werd de aan-
vraag gelanceerd. 

In alle vestigingen van de sportlijn AquaFit en de eigen 
bedrijfsvestigingen werden de rondgangen volgens planning 
verdergezet. Een globale lijst met milieuactiepunten per vestiging 
werd opgesteld. Deze lijsten werden gebundeld en besproken 
met de betrokken diensten. Waren hierbij aan de orde: het 
organiseren van emissiemetingen van de stookinstallatie te 
Ronse13 , het opmaken van een nieuwe procedure rond omgaan 
met asbestoverschotten ten gevolge van het gewijzigd afvoeren 
ervan, het opnemen van de verplichte periodieke keuringen van 
de opslagtanks chemicaliën in de zwembaden in de lijst van te 
keuren zaken door de EDTC14 , het voorzien van extra inkuipingen 
in de sportvestigingen, het opmaken van inventarissen van 
gevaarlijke producten voor diverse sportvestigingen, de installatie 
van een KWS15 -filter te Ronse, enz. 

16  BBT: Kenniscentrum ‘Best Beschikbare  
Technieken’, met als doel informatie  
te verspreiden over milieuvriendelijke  
technieken in bedrijven in opdracht  
van de Vlaamse regering

17 VITO: Vlaamse Instelling  
 voor Technologisch Onderzoek

De afvalstoffen- en de waterheffingsaangiftes 
werden ingediend. Het integraal milieujaarverslag 
en het jaarverslag milieucoördinator van 2010 
werden in maart 2011 overgemaakt aan de 
betrokkenen. 

Een afvalstoffenregister op niveau TMVW werd 
opgeleverd en ter beschikking gesteld van de 
relevante gebruikers. Tevens werd een erkenning 
als overbrenger van niet-gevaarlijke afvalstoffen 
op niveau TMVW bekomen.

Er is een actieve deelname aan de BBT16 -studie 
zwembaden van het VITO17 lopende. 

Voor de saneringslijn AquaRio werd in diverse 
dossiers advies verleend (beheer IBA’s, 
mazoutlozingen, sluikstorten, analyses afvalwater 
diverse aansluitingen, enz.).

Een bedrijfsintern milieuteam werd opgestart. 
Het betreft een overlegplatform om milieuzorg 
binnen de onderneming te verspreiden. Zowel 
operationele als beleidsondersteunende diensten 
zijn vertegenwoordigd in dit team.

TMVW engageerde zich om het gevoerde 
milieubeleid te laten certificeren. Het 
bedrijf schreef zich in december in op de 
milieuchartercyclus 2011-2012, via deelname 
met de hoofdzetel, gevestigd op de Stropkaai. 
Een ingangsaudit werd uitgevoerd en een eerste 
versie van het milieujaaractieplan voor 2011 werd 
opgemaakt als start van de certificatieprocedure.

Juridische opvolging

Context

Samenwerking met advocaten situeert zich op diverse vlakken. Er 
zijn drie belangrijke vakgebieden te onderscheiden:
•	 	strategie,	advisering	(inclusief	personeelsaangelegen- 

heden), structuren, … met daarmee gepaard gaande  
administratiefrechtelijke procedures en de eventuele  
gerechtelijke uitlopers daarvan

•	 	eigenlijke	burgerrechterlijke	procedures	en	daarmee	samengaan-
de adviezen

•	 	inning,	met	daarmee	gepaard	gaande	gerechtelijke	 
procedures en de daarmee samengaande adviezen.

Voor de aangehaalde domeinen werden langlopende raamover-
eenkomsten afgesloten. Doorgedreven kennis van de context en 
de bedrijfspolitiek enerzijds, confidentialiteit anderzijds motiveren 
hiertoe.

Rapportering

Voor het eerste vakgebied werden in 2010 diverse adviezen ge-
vraagd en opgeleverd voor een bedrag van 30 362 euro. 

Er zijn een aantal burgerrechtelijke dossiers lopende voor het 
tweede vakgebied. Ofwel worden deze gefactureerd via de verzeke-
ring ofwel via TMVW. Voor deze laatste werd er nog geen provisie of 
ereloon opgevraagd.

In 2010 werden 2.062 debiteurendossiers doorgestuurd ter dagvaar-
ding. Voor de dossiers waarvoor reeds een vonnis is geveld, werd 
427 015 euro aangerekend, exclusief deurwaarderskosten (derde 
vakgebied).

Evolutie aantal juridische dossiers t.o.v. aantal vonnissen  
(referentiejaar 2007)

10 Vlarem: Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning 
11 Vlarebo: Vlaams Reglement rond de Bodemsanering
12 Vlarea: Vlaams Reglement voor Afvalvoorkoming en -beheer
13 De acties te Ronse kaderen in het bekomen van een nieuwe milieuvergunning
14 EDTC: externe diensten voor technische controle op de werkplaats
15 KWS: koolwaterstof32 33



Betrouwbaarheid van de financiële informatie

Context

Als bedrijf is TMVW gehouden tot het 
volgen van de vennootschaps- en 
boekhoudwetgeving. De controle 
op de jaarrekening gebeurt door het 
College van Commissarissen en de 
revisoren die lid zijn van het Instituut 
van Bedrijfsrevisoren (IBR). 

Het jaarbudget wordt opgebouwd 
per kostenplaats en vervolgens via 
analytische resultatenrekeningen in 
het globale financiële plan geïnte-
greerd, dat ter goedkeuring aan de  
diverse Directiecomités en de Raad 
van Bestuur wordt voorgelegd.  
Doorheen het jaar grijpt driemaan-
delijks een budgetopvolging plaats 
zodat, indien nodig, de nodige 
budgetherzieningen kunnen worden 
doorgevoerd.

Het financieel beheer van de ope-
rationele activiteit wordt statutair 
opgevolgd door het Directiecomité 
Financiering. 

TMVW staat onder het economisch 
toezicht van VMM. 

Rapportering

De budgetcyclus voor 2010 werd op een continue basis opgevolgd en waar 
nodig bijgestuurd. De financiële taakstelling voor het management werd  
gehaald, waardoor het vooropgestelde rendement voor de vennoten kon  
gerealiseerd worden. 

In de laatste herziening van het budget van 2010 werd ook de impact verrekend 
van de omzendbrief LNE/2010 d.d. 26 maart 2010. Het betreft hier het gebruik 
van water uit de eigen waterwinning, dat in een mestdichte opslagruimte of in 
een opslagplaats in of buiten het landbouwbedrijf terechtkomt, en samen met 
de mest of als spuitstroom uitgereden wordt op het land. Dit water komt niet in 
aanmerking voor de aanrekening van de gemeentelijke saneringsvergoeding.  
De aangerekende bedragen worden met terugwerkende kracht terugbetaald.

In 2010 gebeurde een gedeeltelijke omzetting van korte naar lange termijn 
financiering, rekening houdend met de evolutie op de financiële markten.

Er werden in 2010 geen fysische controles uitgevoerd door VMM. De overeen- 
gekomen jaarlijkse rapporteringen werden aan de toezichthouder overgemaakt. 

De driemaandelijkse geaggregeerde rapportering aan VMM met betrekking tot 
de ontvangsten aan de bovengemeentelijke en gemeentelijke sanerings- 
bijdragen en vergoedingen zijn opgeleverd. Op te merken valt dat er een  
aanpassing werd doorgevoerd in het uitbetalen van de bijdrage door het  
Mina-Fonds. De bijdrage werd pas uitbetaald na het opleveren van alle kwartaal-
rapporteringen.

Binnen de vooropgestelde termijn werden ook volgende rapporteringen aan 
VMM opgeleverd:
•	 	jaarlijkse	geaggregeerde	rapportering	2010	(Protocol:	Artikel	11.	§2.3.	 

Formulier jaarlijkse geaggregeerde rapportering met betrekking tot  
gefactureerde/ vrijgestelde/ niet geïnde bedragen)

•	 	jaarlijkse	gemeentelijke	rapportering	(inkomstenluik)	2010	(Protocol:	Artikel	11.	§2.4.	 
Formulier jaarlijkse geaggregeerde rapportering per gemeente)

•	 	tarieven	per	gemeente	2011	(Protocol:	Artikel	11.	§2.5.	Rapportering	tarieven	
gemeentelijke bijdragen/vergoeding)

•	 	waterboek	2010	(Protocol:	Artikel	10.	§2.1.	overdracht	van	alle	facturatiegege-
vens – waterboek).

Na de Algemene Vergadering van 2010 werd een attestering naar conformiteit 
van wat is doorgegeven met de cijfers uit de jaarrekening aan VMM overgemaakt.

Auditwerkzaamheden

Context

Inherent aan het expansief karakter 
van TMVW is het in vraag stellen van 
zichzelf, operationeel en financieel.  
De auditreflex, die ondertussen 
vergroeid is met de bedrijfscultuur, 
houdt de efficiëntie mee op een 
hoog peil. 

Rapportering

Bedrijfsprocessen

De geoptimaliseerde bedrijfsprocessen werden opgevolgd bij de aanpassing van 
het ICT-platform. 

Operationele audits

•	 	Een	aantal	analyses	en/of	audits	werden	verder	uitgewerkt,	nieuw	opgestart	
en/of uitgevoerd: veiligheids- en milieuaudits in het kader van een toetre-
ding tot de Divisie Secundaire Diensten, e-mailverkeer, leveranciersevaluatie, 
toelagen en vergoedingen, energiefiches, diverse procedures (werfborden, 
kolken ruimen, camera-inspectie, schadedossiers, …), magazijnvoorraad, …  
Op continue basis werden in SAP18 steekproeven gedaan inzake de opvolging 
van klantenwerken. De resultaten ervan vormden de basis voor verbeterings-
voorstellen naar de verwerking van orders toe. 

•	 	Meerdere	studies	werden	uitgevoerd	met	betrekking	tot	Maatschappelijk	
Verantwoord Ondernemen, normen, lean/six-sigma19 en materiaalkeuze.  
De studie met betrekking tot de materiaalkeuze voor de toekomst leidde  
er toe dat er standaard overgeschakeld wordt van het gebruik van  
PVC-leidingen20 naar het gebruik van HDPE-leidingen21. Dit zal in 2011  
uitgerold worden.

•	 	In	opdracht	van	SVW	(Samenwerking	Vlaams	Water)	werd	de	eerste	versie	van	
de cursus ‘keuren van rioolinstallaties’ geschreven.

Privacywetgeving

Thema’s die verband houden met de privacywetgeving werden vanuit audit  
opgevolgd en/of aangestuurd. Voorbeelden zijn de toegang tot de rijksregister-
gegevens en de camerabewaking. TMVW werd zoals alle waterbedrijven onder-
worpen aan een externe audit van het informatieveiligheidsbeleid. Er werden 
geen opmerkingen geformuleerd.

18 SAP: het bedrijfsbrede softwareplatform waarmee TMVW  
alle bedrijfsprogramma’s opvolgt (afgekort Systemen Applicaties  
en Programmaontwikkeling)

19 Lean/six-sigma is een kwaliteitmanagementmethode om 
operationele prestaties van een organisatie te verbeteren door 
middel van het identificeren van tekortkomingen in en het 
verbeteren van werkprocessen binnen een organisatie

20 PVC: polyvinylchloride
21 HDPE: High Density Polyethyleen34 35



Risicomanagement

Context

Het expansief beleid van TMVW leidt voor het bedrijf tot 
activiteiten waar het voorheen niet mee in contact kwam. 
Om hierbij tijdig valkuilen te kunnen onderkennen en 
maatregelen te kunnen treffen, is een hoge mate van 
alertheid onontbeerlijk.

Rapportering

De uitwerking van de beheersmaatregelen met betrekking 
tot de voornaamste risico’s, zoals geïdentificeerd, geana-
lyseerd en beoordeeld tijdens de opzet van het Integraal 
Risicobeheer werd verder opgenomen.

AquaDuct, een samenwerkingsverband tussen AWW, 
TMVW en VMW, koppelt via een ringleiding beschikbare 
oppervlaktewaterproductiecentra op het netwerk van 
transportleidingen, waardoor een belangrijke bijdrage 
wordt geleverd tot de bevoorradingszekerheid in Vlaan-
deren. Het neemt het belangrijkste risico betreffende de 
afhankelijkheid van één leverancier voor kernfuncties weg, 
waarbij de kost voor aankoop en transport maximaal wordt 
gestabiliseerd.

CoDAM (Centrum voor openbaar Domein Asset Manage-
ment), in oprichting, het antwoord op het tweede grootste 
risico, zijnde de mogelijkheid tot gebrek aan éénvormig, 
consistent en geïntegreerd netdatabeheer, is operationeel. 

Alle andere informatiebeheer buiten de ‘netten’ en de 
mogelijkheid tot ongeautoriseerde toegang tot gegevens 
worden opgenomen in de aanpassing van het ICT-systeem. 
Het project heeft een looptijd tot eind 2011.

In 2010 werden tevens een aantal operationele audits 
gestart op basis van de risicoanalyse. Het betreft nieuwe 
aansluitingen en wegherstel, materiaalmanagement en 
orders voor preventief en curatief onderhoud.

Klachtenmanagement

Context

Klantenvragen worden volgens specifieke SLA’s22 (‘Service 
Level Agreements’) afgehandeld. Leidt een klantenvraag 
toch tot een klacht, dan lost men deze in eerste lijn op bij 
de entiteit Service en Verkoop. Wanneer dit niet onmiddel-
lijk lukt, dan wordt in tweede lijn de interne ombudsfunctie 
ingeschakeld. Deze zal op een onafhankelijke manier tot 
een definitieve oplossing trachten te komen.

Het totaal aantal klachten omvat:
•	 	de brieven die via de interne ombudsfunctie  

verwerkt worden
•	 	de	intern	gerapporteerde	klachtenmeldingen
•	 	de	uitgekeerde	servicegaranties
•	 	de	negatieve	reacties	in	de	kwaliteitscontrole 

na klantenwerken.

Rapportering

Het percentage klachten wordt bekomen door het totaal 
aantal klachten uit te zetten ten opzichte van het totaal aan-
tal klantencontacten. Het cijfer voor 2010 bedraagt 0,21 %  
wat vergelijkbaar is met het niveau van 2009 (0,23 %) en 
2008 (0,22 %). Dit cijfer is nochtans met de nodige omzich-
tigheid te benaderen. De kwaliteitscontrole bij klanten-
werken beïnvloedt dit immers deels. In sommige gevallen 
betreft het in feite geen ontevredenheid, maar eerder een 
situationeel gegeven. Zonder deze fractie zijn er de helft 
minder klachten.

22 SLA: ‘Service Level Agreement’ is een overeenkomst 
tussen een dienstverlener en een klant over  
het minimaal aanvaardbare serviceniveau

Interne ombudsfunctie

In de loop van 2010 werden 206 dossiers verwerkt via de 
ombudsfunctie:
•	 	83	dossiers	werden	overgemaakt	door	externe	 

ombudsdiensten (Vlaamse Ombudsdienst: 6, Ombuds-
dienst Stad Gent: 65 en Ombudsdienst Stad Brugge: 12)

•	  26 dossiers werden overgemaakt door derden (via de pers) 
•	 	97	dossiers	betroffen	de	verwerking	in	tweede	lijn.	 

Dit is een interne escalatie van het probleem  
naar de ombudsfunctie. 

De klachten aangebracht via de ombudsfunctie verdelen 
zich vrij evenwichtig over de diverse interne activiteiten. 
In het diagram zijn de opmerkingen aangaande de 
servicelijn rond het beheer van zwembaden en andere 
sportaccomodaties (AquaFit) opgenomen onder de rubriek 
‘Klantendiensten’.

Opdeling klachten volgens interne TMVW-activiteit

De interne ombudsfunctie wordt vanaf 2011 versterkt  met 
een specifieke toegang voor vennoten.

Ten opzichte van 2009 steeg het aantal verwerkte dossiers 
met 26 %. Bij een gelijkaardig gebleven verhouding in de 
types en oorzaken van de klachten, wordt deze stijging ver-
oorzaakt door een intensiever gebruik door klanten van het 
bestaande kanaal van externe ombudsdiensten en van een 
relatief nieuw kanaal, met name de lokale correspondenten 
van de geschreven pers.

Elektronische klachtenmeldingen23

Het aantal elektronische klachten bleef ongeveer stabiel 
ten opzichte van 2009.

Gemiddeld aantal klachten

Servicegaranties

Het aantal uitkeringen steeg ten opzichte van 2009.  
De verklaring voor de stijging is dubbel:
•	 	de	toekenning	van	servicegaranties	blijft	een	actie	

op basis van een beslissing en geen automatisch 
gegeven

•	 	daarnaast	is	de	servicegarantie	relatief	frequenter	
aangewend binnen het project van de vervanging 
van de loden aansluitingen. 

Aantal uitbetaalde  
servicegaranties

23  Elektronische klachtenmeldingen zijn 
oproepen van klanten die in  
eerste lijn als klacht worden genoteerd36 37



Kwaliteitscontrole bij klantenwerken

Op 1 april 2009 is het nieu-
we systeem van kwaliteits-
bevraging bij klanten na 
werken opgestart. Er wordt 
niet langer bevraagd via een 
kwaliteitskaartje, maar wel 
telefonisch gepeild naar de 
tevredenheid van de klant. 
Bij werken wordt aan de 
klant wel verder een tevre-
denheidskaartje afgegeven, 
waarop hem ook de mogelijkheid wordt geboden zelf 
AquaFoon te bellen, het kaartje terug te sturen of verdere 
informatie te vinden op de website. 

Er werden 5.509 controles uitgevoerd, wat een steekproef-
grootte van 20 % oplevert. De gemiddelde respons is 10 % 
(15,5 % in 2009), waarbij 5,2 % (5,2 % in 2009) ook effectief 
meewerkt aan de enquêtering. De terugval inzake respons 
is waarschijnlijk te wijten aan het tijdstip waarop klanten 
opgebeld zijn. In 2009 gebeurde dit voornamelijk ’s avonds. 
Vanaf 2010, door een andere organisatie van het klanten-
contactcenter, gebeurde dit in het eerste semester ook 
overdag waardoor minder mensen bereikbaar zijn. Een aan-
passing in het najaar doet het globale cijfer terug stijgen.
•	 Er worden 9 vragen gesteld waarop men ‘ja’, ‘nee’ of ‘niet 

van toepassing’ kan antwoorden. Elke vraag wordt per 
Infragebied geëvalueerd, punctueel en in de tijd. Door 
dit aan elk Infragebied over te maken en actieplannen 
te vragen, kan kruisbestuiving de tevredenheid omhoog 
duwen.

•	 De doelstelling per vraag is een totaal resultaat van alle 
‘ja’-antwoorden van minimum 90 %.

•	  Het totaal van alle ‘nee’-antwoorden per vraag mag  
maximum 5 % bedragen.

•	  Wanneer er meer dan 5 % ‘nee’-antwoorden zijn, wordt 
op basis van concrete gevallen analyse en actie gevraagd 
aan de betrokken dienst. Deze formuleert een actieplan 
binnen de 10 werkdagen. Bij de volgende rapportering 
wordt de effectiviteit van de acties terug bekeken.  
Die moet minder dan 5 % negatief zijn of althans volgens 
het actieplan evolueren.

Er kan besloten worden dat de aandachtspunten positief 
zijn geëvolueerd:
•	 	De	algemene	tevredenheid	bedraagt	gemiddeld	89	%,	

wat 2 % meer is dan in 2009.
•	 	Daarnaast	is	er	geen	enkel	‘nee’-antwoord	boven	de	5	%.	

Het gemiddelde bedraagt nu 3,1 % ten opzichte van 4 % 
in 2009.

•	 	De	perceptie	van	het	zeer	vriendelijk	en	beleefd	perso-
neel is van 1 % ‘falen’ verder teruggedrongen.

•	 	De	tevredenheidskaartjes	die	terug	gestuurd	worden,	
bevatten hoofdzakelijk positieve feedback. Een heel 
beperkt aantal bevat tips (bijvoorbeeld verwittig de klant 
via sms wanneer een technieker onderweg is) en vragen 
(bijvoorbeeld met betrekking tot het doorsturen van een 
nieuwe meterstand). 

Gemiddelde resultaten 2010

Klantencontacten

AquaFoon ontving in 2010 gemiddeld 
28.800 oproepen per maand. De gemid-
delde bereikbaarheid die daarbij gerea-
liseerd werd, is 97 % bij een gemiddelde 
antwoordsnelheid van 13 seconden. 83 % 
van de oproepen worden sneller beant-
woord binnen de voorziene normtijd van 
20 seconden.

Het aantal oproepen is de voorbije drie 
jaar vrijwel stabiel te noemen. De behaalde 
succesniveaus waren stabiel en beter dan 
de vooropgestelde normen. 

Tevredenheidsonderzoek

Het uitgevoerd onderzoek geeft aan dat 
kraantjeswater als volwaardig alternatief 
wordt gezien voor flessenwater. Ten op-
zichte van 2009 drinken 9 % meer mensen 
dagelijks of wekelijks water van de kraan. 
Extra info over de kwaliteit van het kraan-
tjeswater kan nog meer mensen overtui-
gen tot het drinken van kraantjeswater. 
Wat betreft de dienstverlening is men 
tevreden, zeker wat betreft het onthaal 
door de medewerkers van AquaFoon. De 
creatieve suggesties voor afgeleide pro-
ducten en diensten geven aan dat klanten 
hiervoor open staan. 

Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO)

Context

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)24 is een continu 
verbeteringsproces, waarbij ondernemingen vrijwillig op systematische 
wijze economische, milieu- en sociale overwegingen op een geïnte-
greerde manier in de gehele bedrijfsvoering opnemen. Overleg met de 
stakeholders en belanghebbenden van de onderneming maken deel uit 
van dit proces. Het verantwoordt op bedrijfsniveau het ethisch handelen 
naar klanten, personeel en investeerders toe, waarvan de impact zicht-
baar wordt op lange termijn op de samenleving en het milieu.

Er is in 2010 een internationale norm ontwikkeld, NEN-ISO 26000, die 
richtlijnen biedt met betrekking tot Maatschappelijk Verantwoord 
Ondernemen. De doelstelling is om de integratie van de onderliggende 
principes van alle kernthema’s te ondersteunen. 

De norm bundelt 7 principes:
•	 	het	afleggen	van	rekenschap	over	haar	effecten	op	de	maatschappij,	

economie en het milieu
•	 	transparantie	in	haar	besluiten	en	activiteiten	die	een	effect	hebben	op	

de maatschappij en het milieu
•	 ethisch	gedrag
•	 respect	voor	de	belangen	van	de	stakeholders
•	 respect	voor	rechtsorde
•	 respect	voor	internationale	gedragsnormen
•	 respect	voor	mensenrechten.

24  Definitie volgens www.mvovlaanderen.be38 39



Rapportering

Energie

TMVW heeft binnen de Divisie Secundaire Diensten ruim  
40 sportaccomodaties in beheer. Daarnaast is er een  
verscheidenheid aan bedrijfsinfrastructuur in de andere 
divisies. Een goed beheer houdt onder andere in dat het 
verbruik van gas, water en elektriciteit nauwlettend in het 
oog worden gehouden en dat verliezen en onoordeel- 
kundig verbruik van deze hulpbronnen tot een minimum 
worden beperkt. Daartoe werd voor elke vestiging, waar-
voor de gegevens beschikbaar zijn, een energiefiche op-
gesteld met een analyse van de verbruiksgegevens en de 
mogelijke energiebesparende technische opportuniteiten.

Milieu

TMVW inspireerde ook andere bedrijven tot MVO-acties 
met betrekking tot water. Getuige daarvan VDAB25 die 
op haar website onder het thema mvo-milieu-water het 
gebruik van de TMVW-karaffen tijdens vergaderingen en 
het gebruik van kraantjeswater promoot (http://vdab.be/
vdab/mvo/water.shtml).

Milieuacties zijn formeel vastgelegd in de uitvoering van de 
verschillende investeringen in de bedrijfsinfrastructuur die 
uitgevoerd zijn of kortelings in uitvoering gaan. Deze acties 
zijn ook opgenomen in het milieuactieplan dat voorgelegd 
is tot het behalen van het milieucharter voor de hoofdzetel 
te Gent. 

De volgende stappen worden verwoord via het MIA-plan, 
dat staat voor Mobiliteit - Innovatie - Actie. Zowel het  
bestuur als de medewerkers en hun vakorganisaties  
keurden het pakket milieumaatregelen in het intern  
bedrijfsbeleid unaniem goed en ‘mobiliseren’ in 2011 voor 
een schoner milieu. 

Sociaal Overleg en Welzijn

In 2010 zijn er 19 protocols afgeslo-
ten. Tijdens 5 Syndicale Werkgroepen 
en 5 Bijzondere Comités werden 
deze voorbereid. 

In 2010 hebben verder de volgende 
vergaderingen plaatsgevonden:
•	 Basis Overleg Comité (overleg 

op niveau vestiging): 27 keer
•	 Tussen Overleg Comité: 1 keer
•	 Coördinatie Comité: 8 keer

Verdeling mannen/vrouwen

Vorming personeel

Er werden 14.864 opleidingsuren gegeven, wat neerkomt 
op gemiddeld 21 uur per personeelslid. Bijna 95 % van het 
personeelsbestand werd bereikt. Het betreft een investering 
van gemiddeld ongeveer 260 euro per medewerker 
(exclusief personeelskost).

Het meest in het oog springend voor 2010 zijn de talrijke 
kennisstages die werden georganiseerd, alsook de interne 
opleiding ‘terreinkennis en planlezen’.

Kennisstages geven operationele medewerkers en kaderper-
soneel de kans om op het terrein collega’s aan het werk te 
zien. De kennis wordt als het ware met de ogen overgeno-
men tijdens een korte praktische stage. 

Bij terreinkennis en planlezen werd opgebouwde knowhow 
van ervaren collega’s met betrekking tot de opbouw van het 
eigen distributienet en hoe het beste omgaan met kritische 
punten binnen dit net, doorgegeven aan de operationele 
medewerkers en wachtverantwoordelijken.

Er werden 58 persoonlijke ontwikkelingsplannen opgesteld 
voor medewerkers die nieuw in dienst komen of medewer-
kers die veranderen van functie. Het betreft een opleidings-
traject dat opgesteld wordt bij het begin van de loopbaan 
of de nieuwe functie om ervoor te zorgen dat men zich ten 
volle kan ontwikkelen in de opgenomen job. 

25 VDAB: Vlaamse Dienst voor  
Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding

Personeelsbestand

De toename van het aantal vrouwelijke personeelsleden heeft zich ook in 2010 
verder gezet. De groei is sterker dan de aangroei van mannelijke collega’s.  Hierdoor 
telt TMVW één vrouwelijke collega per drie medewerkers.

De meeste vrouwelijke medewerkers situeren zich in de leeftijdsgroep tussen de 26 
en de 35 jaar. Het overgrote deel van de vrouwen vinden wij op graduaats- (48 %) 
en op universitair niveau (37 %). Binnen zowel het managementteam als het kader 
is net als in 2009 circa één op drie van het vrouwelijk geslacht.

Binnen de bestuursorganen wordt net als in 2009 ruim één op de vijf mandaten 
opgenomen door een vrouw. 

40 41



Deel 4 

Operationele prestaties

(Drink)watervoorziening

Sanering

Beheer van zwembaden  
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Operationele prestaties

(Drink)watervoorziening Sanering

TMVW neemt als drinkwaterbedrijf sowieso de decretale 
saneringsplicht op. Zij biedt echter ook operationele dienst- 
verlening ter zake aan. Een totaalpakket van diensten staat 
ter beschikking van gemeenten en steden, die voor de 
afvalwaterbehandeling volledig of gedeeltelijk willen sa-
menwerken met een partner. AquaRio helpt onder andere 
bij de exploitatie van bestaande rioleringsstelsels, stelt 
investeringsplannen op, zorgt voor databeheer, klantenon-
dersteuning en financiering. 

Voor 2010 betekende dit concreet:
•	 beheer van 1.365 investeringsprojecten voor een totaal 

budget van 621 miljoen euro
•	 begeleiding van 281 subsidiedossiers voor een bedrag 

van 76 miljoen euro
•	 beheer van 250 IBA’s
•	 600.000 kolkenruimingen
•	 1.500 aansluitingen op het rioleringsstelsel
•	 aanleg van 37 km leiding DWA (droog weer afvoer)
•	 aanleg van 30 km leiding RWA (regenwater afvoer)
•	 aanleg van 3 km gemengde leidingen
•	 aanleg van 1,5 km drukleidingen
•	 aanleg van 4,5 km grachten.

Beheer van zwembaden 
en sportinfrastructuur

De servicelijn AquaFit staat in voor het beheer op maat van 
zwembaden, sporthallen en buitenterreinen. Eind 2010 
werden voor 17 vennoten 43 accommodaties beheerd 
door TMVW.

2006 2007 2008 2009 2010

S-vennoten 6 6 8 14 17

- Evolutie aantal S-vennoten -

2006 2007 2008 2009 2010

Zwembaden 5 5 13 14 18

Andere 
sportinfrastructuur 1 13 19 25

- Zwem- en sportinfrastructuur in beheer -

Voor 2010 betekende het beheer van de sportaccommoda-
ties in concreto (exclusief btw):
•	 (laten) uitvoeren van exploitatieopdrachten: 5 185 360 euro
•	 (laten) uitvoeren van investeringsopdrachten: 5 639 434 euro
•	 10 nieuwe sportaccommodaties zijn in opbouw of in 

studiefase.

Al snel na de opstart werd duidelijk dat het beheer van 
sportinfrastructuur en haar uitrusting om een gemeen-
schappelijke aanpak vraagt, getuige bijvoorbeeld de steeds 
complexere wetgeving (cf. Vlarem) en de noodzakelijke 
kostenbeheersing. Het opstellen van een totaalvisie, onder 
de werknaam REAX-S, was dan ook in 2010 aan de orde en 
resulteerde in een ambitieus 31-punten programma om de 
servicelijn AquaFit verder vorm te geven en te stroomlijnen. 

Vanaf 2011 wordt het voorgestelde programma verder 
uitgewerkt en stap per stap geïmplementeerd.

26  Het betreft hier grensleveringen van andere waterbedrijven via aangrenzende distributienetten
27  Inclusief proceswater
28  Exclusief proceswater

TMVW heeft weinig eigen bronnen en 
koopt dus voornamelijk water aan bij 
Antwerpse Waterwerken (AWW), het  
Nederlandse EVIDES, het Brusselse 
VIVAQUA en - in mindere mate - bij de 
Vlaamse Maatschappij voor Watervoor-
ziening (VMW). TMVW betaalde hiervoor 
in 2010 een gemiddelde prijs van circa 
0,55 euro/m³. De eigen winning werd 
geëxploiteerd aan 0,32 euro/m³.

Het water wordt verdeeld aan vennoten, 
derden en de industrie via een transport-
net van 624 km. Een distributienetwerk 
van 10.733 km brengt het drinkwater tot 
bij de klanten thuis.

Herkomst Hoeveelheden 
2009 (m³)

Hoeveelheden 
2010 (m³)

Verdeling 
2010 (%)

AWW 34.181.995 34.645.212 39,88

EVIDES 3.221.492 3.208.941 3,69

VIVAQUA 36.940.444 37.484.728 43,15

VMW 423.105 529.975 0,61

Diverse26 122.671 142.176 0,16

Winningen TMVW27 10.746.327 10.861.431 12,51

Totaal 85.636.034 86.872.463 100,00
- Totaal aangekochte/geproduceerde hoeveelheden -

Leverancier 2009 2010

AWW 0,41 0,41

EVIDES 0,72 0,73

VIVAQUA 0,71 0,72

Winningen TMVW28 0,34 0,32

Gewogen gemiddelde 0,55 0,55
- Gemiddelde productie- of aankoopprijs (in euro/m³) -

Verkoop aan 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Vennoten 77.654.920 78.353.396 77.433.651 75.863.691 76.283.457 77.116.608

Derden 7.086.524 7.248.665 7.269.482 7.086.874 7.245.805 7.039.810

Industrie 112.229 947.366 1.136.751 1.017.205

Totaal 84.741.444 85.952.818 84.815.362 83.897.931 84.666.013 85.173.623
- Verkoop aan vennoten, derden en industrie (in m³) -

Om het drinkwaternet performant en 
betrouwbaar te houden, zijn investerin-
gen en onderhoud essentieel. Uitbrei-
dingen, vervangingen en verbeteringen 
aan het net worden gefinancierd via het 
drinkwaterinfrastructuurfonds (DIF). In 
2010 werden voor bijna 20 miljoen euro 
investeringsprojecten goedgekeurd.

Asse Brugge Gent Ronse Totaal

Bedragen 4 187 262 7 055 118 6 187 650 2 418 474 19 848 497

 - Goedgekeurde investeringen aan de drinkwaterinfrastructuur (in euro) -

Prestaties in 2010:
•	 5.727	nieuwe	drinkwateraansluitingen
•	 3.203	tussenkomsten	op	distributieleidingen
•	 20.267	tussenkomsten	op	aansluitingen	en	watermeters
•	 3.236	keuringen	op	binneninstallaties
•	 3.236	tussenkomsten	op	hydranten	in	kader	van	distributie-activiteit
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Totaal aantal oproepen  
De Stroomlijn 

 Verdeling oproepen  
AquaFoon (2010) 

Klanten communiceren steeds minder per brief en steeds 
meer via e-mail. 

Het aantal brieven daalde met ongeveer 40 % ten opzichte 
van 2009. De evolutie van het aantal e-mails geeft hier 
grotendeels een verklaring voor. Communicatie via e-mail 
gaat sneller, is goedkoper en de klant krijgt een evenwaardig 
antwoord. Mede door het feit dat de drempel een stuk lager 
ligt, stijgt waarschijnlijk het aantal e-mails. Schriftelijke com-
municatie blijft omstandiger en gaat vaker over ingewikkelde 
problemen; via het internet is het contact eerder vluchtig.

 

Klanten

Het klantenbestand van TMVW blijft groeien. Voor zowel het aantal drinkwater-
klanten als het aantal zuiveringsklanten was dit in 2010 het geval. In de periode 
2007 tot 2009 zijn de meeste vennoten gestart met het aanrekenen van sanerings-
vergoeding aan eigen waterwinners. Tevens vervoegden nieuwe vennoten de 
zuiveringsdivisie. De toename van het aantal zuiveringsklanten is dan ook het 
grootst in 2008 en 2009.

2005 2006 2007 2008 2009 2010

Drinkwater 423.020 507.202 522.911 541.904 549.756 557.544

Zuivering 300.080 388.934 405.524 433.531 493.610 499.675

- Aantal klanten -

Klanten kunnen in eerste orde met hun vragen terecht bij de AquaFoon, het  
klantencontactcentrum van TMVW, met als ingang De Stroomlijn.

AquaFoon verwerkte in 2010 ruim 345.000 oproepen. Bijna alle oproepen (97 %) 
werden opgenomen. De gemiddelde wachttijd bedroeg 13 seconden, waarbij 
in 83 % van de gevallen binnen de 20 seconden werd gereageerd. Op deze 
wijze werden de respectievelijke normen van 96 % (respons) en 80 % (wachttijd) 
gehaald.

Aantal inkomende 
brieven

Aantal inkomende 
e-mails 
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De trend om verhuizen terug meer 
op papier af te handelen in plaats van 
telefonisch zette zich door in 2010. De 
oorzaak is onder meer terug te vinden 
in het feit dat er meer situaties zijn 
waarvoor ook een getekend verhuis-
document vereist is: echtscheiding, 
betwisting, juridisch dossier, collec-
tieve teller, enz. Klanten geven zelf 
ook meer en meer de voorkeur aan 
een door beide partijen getekend ver-
huisdocument omdat dit mogelijke 
betwistingen naderhand uitsluit. In 
de toekomst zullen de papieren ver-
huizen enkel toenemen, onder meer 
door het op Vlaams niveau aanmoedi-
gen van de schriftelijke overname.

TMVW vindt dat de toegang tot 
drinkwater een universeel recht 
is. Daarom krijgen klanten die het 
moeilijk hebben een sociale korting. 
Zij betalen geen abonnementsgeld 
zodat bij zuinig gebruik drinkwater 
toegankelijk blijft. Daarnaast passen 
alle zuiveringsvennoten van TMVW 
voor deze klanten geen gemeente-
lijke saneringsbijdrage en/of sane-
ringsvergoeding toe. In 2010 kregen 
ongeveer 29.000 klanten sociale 
korting. Dit komt neer op 5 % van het 
klantenbestand. 

Wie meehelpt om regen- en 
afvalwater gescheiden af te voeren 
en hiervoor een infiltratievoorziening 
of een groendak heeft geïnstalleerd, 
draagt er persoonlijk toe bij 
om de riolen niet nodeloos te 
belasten met regenwater. Deze 
inspanningen worden beloond met 
een ecologische korting op de 
gemeentelijke saneringsbijdrage en/
of -vergoeding. Ook zelfzuiveraars 
worden vrijgesteld van de 
gemeentelijke saneringsbijdrage 
en/of -vergoeding als ze aan de 
voorwaarden voldoen. 

Facturatie leidt onvermijdelijk tot debiteurenbeheer. De 
gemiddelde klant van TMVW betaalt trouw en snel. Lukt dit 
niet, dan volgen diverse stappen om klanten op een vrien-
delijke manier aan te zetten om hun factuur te betalen. Alle 
microklanten (huishoudens) krijgen steeds de kans om een 
afbetalingsplan af te sluiten. Daarnaast worden maxiklanten 
(zoals bedrijven) persoonlijk gecontacteerd wanneer ze 
hun facturen niet betalen.

In 2009 werden er in totaal 9.068 afbetalingsplannen  
toegestaan, terwijl dit er in 2010 9.317 waren.

We stellen vast dat:
•	  een gemiddeld afbetalingsplan over een schuldbedrag 

van circa 800 euro gaat
•	 de gemiddelde afbetalingsschijf circa 80 euro bedraagt
•	 het gemiddeld afbetalingsplan dus 10 schijven bevat.

Eind 2010 stonden circa 4.700 lopende afbetalingsplannen 
nog open met betrekking tot circa 12.000 facturen.

Indien echt nodig wordt kordaat opgetreden en wordt een 
juridische procedure opgestart. Uiteindelijk krijgt slechts 
ongeveer 0,4 % van de uitgestuurde facturen een juridisch 
vervolg. 

Iedereen heeft recht op water. Daarom heeft de wetgever 
de voorbije jaren enkele sociale maatregelen genomen. 
Zo volgt TMVW de richtlijnen van de Omzendbrief van 
25 maart 1997, waarin wordt bepaald dat de drinkwater-
levering enkel kan worden afgesloten bij klaarblijkelijke 
onwil. 0,4 % van de uitstaande facturen wordt opgenomen 
in de procedure voor sociale klanten en ter bemiddeling 
overgemaakt aan het betrokken OCMW en de LAC (Lokale 
Adviescommissie). Maar zelfs dan zoekt TMVW nog actief 
naar oplossingen. In 2010 werden 1.884 aanvragen voor 
bemiddeling overgemaakt aan de Lokale Adviescommissies 
(LAC). Voor 422 dossiers werd door de LAC geadviseerd om 
af te sluiten. Toch ging TMVW slechts in 80 gevallen over tot 
effectieve afsluiting bij huishoudelijke klanten.

Zelfs bij professionele klanten zonder gedomicilieerden 
werd bij structurele betalingsproblemen bijna steeds resul-
taat bereikt zonder afsluiting. 

Slechts in 29 gevallen werd  de afsluitprocedure voor niet-
betalende klanten zonder gedomicilieerden uitgevoerd.

In 2010 bedroeg de kost van het klantenbeheer per klant 
15,39 euro.
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Deel 5  

Financiële prestaties

Kengetallen

Balans

Resultatenrekening

Verslag van het College van Commissarissen

Verslag van de Commissaris (lid IBR) 
over de maatschappelijke jaarrekening

Verslag van de Commissaris (lid IBR) 
over de geconsolideerde jaarrekening
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Financiële prestaties

Kengetallen EBITDA29 (in miljoen euro) 

2006 2007 2008 2009 2010

32,50 37,84 35,93 45,34 49,75

De toename van de EBITDA tussen 2009 en 2010 is hoofd-
zakelijk toe te schrijven aan de drinkwaterdivisie tenge-
volge van een toename van de bruto marge op de verkoop 
van drinkwater.

EBIT30 (in miljoen euro)

2006 2007 2008 2009 2010

14,31 19,73 16,83 16,34 19,57

De toename van de EBIT tussen 2009 en 2010 is in hoofd-
zaak toe te schrijven aan de drinkwaterdivisie.

Netto rendement drinkwateractiviteit31 (in miljoen euro)

2006 2007 2008 2009 2010

11,44 11,80 12,36 12,53 12,50

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

Omzet (in miljoen euro)

2006 2007 2008 2009 2010

210,17 217,09 232,63 252,77 264,55

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

Omzet per divisie in 2009 

Omzet per divisie in 2010

29 ‘ Earnings before interest, taxes, depreciation 
and amortization’ of bedrijfswinst(verlies) vóór 
afschrijvingen en waardeverminderingen

30 ‘ Earnings before interest and taxes’ of 
bedrijfswinst(verlies)

31  Totale uitkering aan dividend, periodieke vergoe-
ding, rendement TK-aandelen en vergoeding in het 
kader van reglement ‘minder hinder’

Bruto aangroei (im)materiële vaste activa in 2010 (in miljoen euro)

Balanstotaal (in miljoen euro)

2006 2007 2008 2009 2010

652,90 776,61 819,07 1 210,89 1 295,49

Aangroei (im)materiële vaste activa (in miljoen euro)

2006 2007 2008 2009 2010

129,97 47,10 93,65 450,08 94,87

De vaste activa omvatten hoofdzakelijk leidingenstelsels voor drinkwater en afvalwater enerzijds en 
sport- en bedrijfsinfrastructuur anderzijds.

In 2010 werd het gebied, bediend door de Divisie Secundaire Diensten, verder uitgebreid. Deze groei 
ging gepaard met de inbreng van bijkomende gebruiksrechten. 

Het balanstotaal stijgt in hoofdzaak door de jaarlijkse investeringen in de net- en bedrijfsinfrastruc-
tuur. Er werd voor circa 19 miljoen euro geïnvesteerd in drinkwaterleidingen en 40 miljoen euro in 
rioleringen. Verder werd er voor circa 9 miljoen gerealiseerd in huisaansluitingen en watermeters. 
De investeringen in ICT bedragen circa 4 miljoen euro en zijn voornamelijk toe te schrijven aan het 
lopende SAP-project. 
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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. 

Liquiditeit

De liquiditeitsratio is de verhouding 
van de korte termijn activa tegenover 
de korte termijn passiva. Het benutten 
van financieringsopportuniteiten op 
eerder korte termijn (thesauriebewijzen) 
verklaart de iets lagere ratio sinds 
2009 ten opzichte van 2008.

Kosten algemene diensten

Kostengedreven beleid in combinatie 
met expansie zorgden ervoor dat de 
kosten van de algemene diensten in 
belangrijke mate teruggedrongen 
werden en op een laag niveau gesta-
biliseerd. Het bereikte niveau kon in 
2010 aangehouden worden.

Liquiditeitsratio

Samenstelling en looptijd financieringen

TMVW heeft in 2010 een belangrijk deel van de korte termijn financiering omgezet in lange 
termijn. Hierbij konden gunstige modaliteiten bedongen worden.

Bank Hoofdsom (euro) Saldo (euro) Looptijd Rente-modaliteiten

Dexia 30 000 000 30 000 000 30 jaar vast 3,734 %

Dexia 20 000 000 20 000 000 30 jaar vast 3,509 %

Dexia 20 000 000 20 000 000 30 jaar vast 3,424 %

Dexia 10 000 000 10 000 000 30 jaar vast 2,648 %

Evolutie kost algemene  
diensten per klant in euro

Solvabiliteit

Kosten openbare dienstverplichtingen

TMVW voert sinds lang een sociaal beleid. De kost ervan liep in 2010 op tot ruim 
4,4 miljoen euro .

Drinkwater 2010 (euro)

Compensatie derden abonnement 228 327,84

Vrijstelling abonnement 1 851 440,78

Solidariteitsfonds 249 126,76

 2 328 895,38 

Zuivering 2010 (euro) 

Compensatie derden gemeentelijke bijdrage 372 207,57

Sociale vrijstelling gemeentelijke bijdrage 1 601 590,87 

Solidariteitsfonds 116 358,71 

2 090 157,15
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Balans

Maatschappelijke balans na resultaatsverwerking (in miljoen €)

Activa (per 31/12) 2006 2007 2008 2009 2010

Vaste activa 516,92 548,73 623,85 1 046,99 1 112,53

Vorderingen op meer dan één jaar 0,51 0,41 0,33 0,16 0,08

Voorraden en bestellingen in uitvoering 7,93 11,55 10,44 10,01 8,54

Vorderingen op ten hoogste één jaar 41,63 82,57 70,24 72,01 92,09

Geldbeleggingen 25,20 69,78 43,20 0,00 0,00

Liquide middelen 0,78 1,23 0,99 2,43 2,42

Overlopende rekeningen 59,91 62,34 70,03 79,30 79,83

Totaal van de activa 652,90 776,61 819,07 1 210,89 1 295,49  

Passiva (per 31/12) 2006 2007 2008 2009 2010

Eigen vermogen 310,23 361,86 381,06 682,05 709,09

Voorzieningen 29,96 33,20 54,30 63,01 68,23

Schulden op lange termijn 153,13 144,91 188,43 236,46 302,26

Schulden op korte termijn 133,57 185,40 144,38 206,44 192,83

Overlopende rekeningen 26,02 51,24 50,90 22,93 23,08

Totaal van de passiva 652,90 776,61 819,07 1 210,89 1 295,49

Vaste activa

2010 ging gepaard met een verdere expansie van de Divisie 
Secundaire Diensten. Tenslotte stijgen de materiële vaste 
activa door de recurrente investeringen die de laatste jaren 
sterk stijgend zijn in de verschillende divisies.

Geldbeleggingen

Deze post kent de laatste jaren een wisselend verloop door 
de al dan niet stortingen door het Minafonds op het einde 
van het jaar. 

Overlopende rekeningen van het actief

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.

Geconsolideerde balans na  resultaatsverdeling (in miljoen €)

Activa (per 31/12) 2008 2009 2010

Vaste activa 624,88 1 047,30 1 112,25

Vorderingen op meer dan één jaar 0,33 0,16 0,79

Voorraden en bestellingen in uitvoering 10,44 10,01 8,54

Vorderingen op ten hoogste één jaar 70,24 72,01 92,08

Geldbeleggingen 43,20 0,00 0,00

Liquide middelen 0,99 2,43 2,42

Overlopende rekeningen 70,03 79,30 79,83

Totaal van de activa 820,11 1 211,21 1 295,21

Passiva (per 31/12) 2008 2009 2010

Eigen vermogen 386,95 687,24 713,74

Voorzieningen 54,30 63,01 68,23

Schulden op meer dan één jaar 188,43 236,46 302,26

Schulden op ten hoogste één jaar 139,53 201,56 187,90

Overlopende rekeningen 50,90 22,93 23,08

Totaal van de passiva 820,11 1 211,21 1 295,21

In de geconsolideerde balans werd de boekwaarde van de participaties in De 
Stroomlijn, IMWV en I.W.V.B. vervangen door het aandeel in het eigen vermogen. 
De participatie in water-link wordt pas verwerkt in de geconsolideerde rekenin-
gen vanaf het boekjaar 2011.

Eigen vermogen

In 2008 en 2009 was er de uitbreiding van het werkings-
gebied in de Drinkwaterdivisie, de Zuiveringsdivisie en de 
divisie Secundaire Diensten. In 2009 werden de rekenin-
gen 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 2010 is de toename in hoofdzaak toe 
te schrijven aan de evolutie van de kapitaalsubsidies en de 
gereserveerde positieve resultaten.

Schulden op meer dan één jaar

In 2010 stegen de schulden hoofdza-
kelijk door de opnames van leningen 
bij kredietinstellingen ter financiering 
van de stijgende recurrente investe-
ringen.

Schulden op ten hoogste één 
jaar

De daling per 31 december 2010 
is een gevolg van de gedeeltelijke 
afbouw van de financiering op korte 
termijn (thesauriebewijzen) teneinde 
de diverse financieringsopportuni-
teiten maximaal te benutten.

Overlopende rekeningen van 
het passief

De evolutie van deze rekening is 
nagenoeg stabiel.
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Resultatenrekening

Maatschappelijke resultatenrekening (in miljoen €)

2006 2007 2008 2009 2010

Omzet 210,17 217,09 232,63 252,77 264,55

Bedrijfswinst (verlies) 14,31 19,70 16,84 16,34 19,57

Financiële winst (verlies) - 1,72 - 2,63 - 3,08 - 2,75 - 4,83

Uitzonderlijke winst (verlies) - 0,08 1,41 0,37 - 0,78 - 0,38

Winst (verlies) van het boekjaar 12,52 18,51 14,13 12,82 14,36

Omzet

Bedrijfswinst (verlies)

Het bedrijfsresultaat ligt in 2010 hoger wegens de lichte toename van de verkochte 
volumes evenals de tariefverhogingen voor drinkwater en sanering in verhouding tot 
een minder sterke stijging van de exploitatiekosten.

Uitzonderlijke winst (verlies)

Het uitzonderlijk verlies in 2010 heeft in hoofdzaak te maken met de slopingen van 
leidingen die sinds 2009 boekhoudtechnisch op deze post geboekt worden. 

Winst (verlies) van het boekjaar

De winst van het boekjaar bedraagt 14,36 miljoen euro. Er wordt voorgesteld:
	•	 	in	de	Divisie	Drinkwater	een	toevoeging	aan	de	beschikbare	reserves	te	verrichten	

van 0,93 miljoen euro, een dividend aan de TK-aandelen toe te kennen, zoals door 
de statuten voorzien van 6 %, en een dividend aan de D-aandelen

•	 	voor	de	Zuiveringsdivisie:	een	dotatie	aan	de	beschikbare	reserves	voor	de	financie-
ring van de investeringen.

Geconsolideerde resultatenrekening (in miljoen €) 

2008 2009 2010

Omzet 232,63 252,78 264,55

Bedrijfswinst (verlies) 16,83 16,34 19,57

Financiële winst (verlies) - 4,80 - 4,70 - 6,08

Uitzonderlijke winst (verlies) 0,37  - 0,78 - 0,38

Belastingen op het resultaat 0,00 0,00 0,00

Winst (verlies) van het boekjaar 12,40 10,87 13,12

Aandeel in de winst (het verlies) van de 
vennootschappen waarop vermogensmutatie is 
toegepast 1,54 0,98 0,42

Geconsolideerde winst (verlies) 13,94 11,85 13,54

In de geconsolideerde jaarrekening werd het dividend ontvangen in 2010 vanwege 
IMWV en I.W.V.B. vervangen door het aandeel in het resultaat van het boekjaar 2010 
van voormelde maatschappijen. Dit is terug te vinden onder de rubriek  ‘aandeel in de 
winst (het verlies) van de vennootschappen waarop vermogensmutatie is toegepast’. 
Het resultaat van I.W.V.B. in 2010 is sterk verminderd. Vanuit De Stroomlijn wordt geen 
dividend ontvangen.

In 2010 stijgt de omzet in hoofdzaak door de lichte stijging van de verkochte drinkwatervolumes, de stijging van de drink-
waterprijs en van de gemeentelijke saneringsbijdragen en -vergoedingen.

Omzet in miljoen euro
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Verslag van het College van Commissarissen 

Overeenkomstig de wettelijke en statutaire bepalingen, 
hebben wij de eer u verslag uit te brengen over de ons 
toevertrouwde controleopdracht.

De verantwoordelijken van de vennootschap hebben altijd 
de ophelderingen en inlichtingen gegeven die wij hen 
hebben gevraagd.

De administratieve en boekhoudkundige organisatie van 
uw vennootschap en haar interne controlemaatregelen 
zullen onder de verantwoordelijkheid van de Raad van Be-
stuur verder aangepast worden aan de aard en de omvang 
van de vennootschap.

De boekhouding is gevoerd en de jaarrekening is opge-
steld in overeenstemming met de wettelijke en bestuurs-
rechtelijke voorschriften die daarop toepasselijk zijn.

Deze verklaring is gebaseerd op de controles door ons 
verricht na het opstellen van de jaarrekening door de Raad 
van Bestuur.

De maatschappelijke jaarrekening over het boekjaar 
2010 waarvan het balanstotaal € 1 295 486 452,56 en 
het winstsaldo € 14 362 199,89 bedraagt, is opgesteld 
rekening houdend met de wettelijke en bestuursrechte-
lijke voorschriften die daarop van toepassing zijn. Zij geeft 
een getrouw beeld van het vermogen, van de financiële 
toestand en van de resultaten van de vennootschap. In de 
toelichting wordt een passende verantwoording verstrekt 
van de gegevens van de balans en de resultatenrekening.

De bestemming van het resultaat die aan u wordt voorge-
legd, is in overeenstemming met de wettelijke en statutaire 
bepalingen.

De geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar 2010 
waarvan het balanstotaal € 1 295 209 063,85 en het 
geconsolideerd resultaat € 13 535 945,49 bedraagt, is op-
gesteld rekening houdend met de wettelijke en bestuurs-
rechtelijke voorschriften die daarop van toepassing zijn. Zij 
geeft een getrouw beeld van het geconsolideerde vermo-
gen, van de financiële toestand en van de geconsolideerde 
resultaten van de vennootschap. In de toelichting wordt 
een passende verantwoording verstrekt van de gegevens 
van de geconsolideerde balans en resultatenrekening.

Het College van Commissarissen.

Gent, 3 mei 2011

De ondervoorzitter-commissaris: De voorzitter-commissaris:

Dirk ABBELOOS Sami SOUGUIR

Verslag van de Commissaris (lid IBR) over de maatschappelijke jaarrekening

Overeenkomstig de wettelijke en statutaire bepalingen, brengen wij u verslag uit in het kader van ons mandaat van  
Commissaris. Dit verslag omvat ons oordeel over het getrouw beeld van de jaarrekening evenals de vereiste bijkomende 
vermeldingen en inlichtingen.

Verklaring over de jaarrekening zonder voorbehoud

Wij hebben de controle uitgevoerd van de jaarrekening 
over het boekjaar afgesloten op 31 december 2010, opge-
steld op basis van het in België van toepassing zijnde boek-
houdkundig referentiestelsel, met een balanstotaal van  
€ 1 295 486 452,56 en waarvan de resultatenrekening af-
sluit met een winst van het boekjaar van € 14 362 199,89.

Het opstellen van de jaarrekening valt onder de verant-
woordelijkheid van het bestuursorgaan. Deze verantwoor-
delijkheid omvat onder meer: het opzetten, implemen-
teren en in stand houden van een interne controle met 
betrekking tot het opstellen en de getrouwe weergave 
van de jaarrekening die geen afwijkingen van materieel 
belang bevat als gevolg van fraude of fouten; het kiezen en 
toepassen van geschikte waarderingsregels en het maken 
van boekhoudkundige ramingen die onder de gegeven 
omstandigheden redelijk zijn.

Het is onze verantwoordelijkheid een oordeel over deze 
jaarrekening tot uitdrukking te brengen op basis van onze 
controle. Wij hebben onze controle uitgevoerd overeen-
komstig de wettelijke bepalingen en volgens de in België 
geldende controlenormen, zoals uitgevaardigd door het 
Instituut van de Bedrijfsrevisoren. Deze controlenormen 
vereisen dat onze controle zo wordt georganiseerd en 
uitgevoerd dat een redelijke mate van zekerheid wordt ver-
kregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel 
belang bevat als gevolg van fraude of fouten.

Overeenkomstig voornoemde controlenormen hebben wij 
rekening gehouden met de administratieve en boekhoud-
kundige organisatie van de vennootschap, alsook met 
haar procedures van interne controle. Wij hebben van de 
verantwoordelijken en van het bestuursorgaan van de 
vennootschap de voor onze controles vereiste ophelde-
ringen en inlichtingen verkregen. Wij hebben op basis 
van steekproeven de verantwoording onderzocht van de 
bedragen opgenomen in de jaarrekening. Wij hebben de 
gegrondheid van de waarderingsregels, de redelijkheid van 
de betekenisvolle boekhoudkundige ramingen gemaakt 
door de vennootschap, alsook de voorstelling van de jaar-
rekening als geheel beoordeeld. Wij zijn van mening dat 
deze werkzaamheden een redelijke basis vormen voor het 
uitbrengen van ons oordeel.

Naar ons oordeel geeft de jaarrekening afgesloten op  
31 december 2010 een getrouw beeld van het vermogen, 
de financiële toestand en de resultaten van de vennoot-
schap, in overeenstemming met het in België van toepas-
sing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel. 
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Bijkomende vermeldingen en inlichtingen

Het opstellen en de inhoud van het jaarverslag, alsook het naleven door de ven-
nootschap van het Wetboek van Vennootschappen en van de statuten, vallen 
onder de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan.

Het is onze verantwoordelijkheid om in ons verslag de volgende bijkomende ver-
meldingen en inlichtingen op te nemen die niet van aard zijn om de draagwijdte 
van onze verklaring over de jaarrekening te wijzigen:
•	 Het	jaarverslag	behandelt	de	door	de	wet	vereiste	inlichtingen	en	stemt	

overeen met de jaarrekening. Wij kunnen ons echter niet uitspreken over de 
beschrijving van de voornaamste risico’s en onzekerheden waarmee de ven-
nootschap wordt geconfronteerd, alsook van haar positie, haar voorzienbare 
evolutie of de aanmerkelijke invloed van bepaalde feiten op haar toekomstige 
ontwikkeling. Wij kunnen evenwel bevestigen dat de verstrekte gegevens 
geen onmiskenbare inconsistenties vertonen met de informatie waarover wij 
beschikken in het kader van ons mandaat.

•	 Onverminderd	formele	aspecten	van	ondergeschikt	belang,	werd	de	boekhou-
ding gevoerd overeenkomstig de in België van toepassing zijnde wettelijke en 
bestuursrechtelijke voorschriften.

•	 Wij	dienen	u	geen	verrichtingen	of	beslissingen	mede	te	delen	die	in	overtre-
ding met de statuten of het Wetboek van Vennootschappen zijn gedaan of 
genomen. De verwerking van het resultaat die aan de Algemene Vergadering 
wordt voorgesteld, stemt overeen met de wettelijke en statutaire bepalingen.

Gent, 14 april 2011 

PVMD Bedrijfsrevisoren bcvba 

Commissaris, vertegenwoordigd door Lieven DELVA, bedrijfsrevisor 

Verslag van de Commissaris (lid IBR) over de geconsolideerde jaarrekening

Overeenkomstig de wettelijke bepalingen, brengen wij u verslag uit in het kader van ons mandaat van Commissaris.  
Dit verslag omvat ons oordeel over het getrouw beeld van de geconsolideerde jaarrekening evenals de vereiste bijkomende 
vermelding.

Verklaring over de geconsolideerde jaarrekening zonder voorbehoud

Wij hebben de controle uitgevoerd van de geconsolideerde 
jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 
2010, opgesteld op basis van het in België van toepassing 
zijnde boekhoudkundig referentiestelsel, met een balans-
totaal van € 1 295 209 063,85 en waarvan de resulta-
tenrekening afsluit met een winst van het boekjaar van 
€ 13 535 945,49.

Het opstellen van de geconsolideerde jaarrekening valt 
onder de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan. 
Deze verantwoordelijkheid omvat onder meer: het opzet-
ten, implementeren en in stand houden van een interne 
controle met betrekking tot het opstellen en de getrouwe 
weergave van de geconsolideerde jaarrekening die geen 
afwijkingen van materieel belang, als gevolg van fraude of 
van het maken van fouten, bevat; het kiezen en toepassen 
van geschikte waarderingsregels; en het maken van schat-
tingen die onder de gegeven omstandigheden redelijk zijn.

Het is onze verantwoordelijkheid een oordeel over deze ge-
consolideerde jaarrekening tot uitdrukking te brengen op 
basis van onze controle. Wij hebben onze controle uitge-
voerd overeenkomstig de wettelijke bepalingen en volgens 
de in België geldende controlenormen, zoals uitgevaardigd 
door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren. Deze controle-
normen vereisen dat onze controle zo wordt georganiseerd 
en uitgevoerd dat een redelijke mate van zekerheid wordt 
verkregen dat de geconsolideerde jaarrekening geen afwij-
kingen van materieel belang bevat, als gevolg van fraude of 
van het maken van fouten.

Overeenkomstig voornoemde controlenormen hebben wij 
rekening gehouden met de administratieve en boekhoud-
kundige organisatie van het geconsolideerd geheel, alsook 
met zijn procedures van interne controle. Wij hebben van 
de verantwoordelijken en van het bestuursorgaan van 
de vennootschap de voor onze controles vereiste ophel-
deringen en inlichtingen verkregen. Wij hebben op basis 
van steekproeven de verantwoording onderzocht van de 
bedragen opgenomen in de geconsolideerde jaarrekening. 
Wij hebben de gegrondheid van de waarderingsregels, 
van de consolidatiegrondslagen, de redelijkheid van de 
betekenisvolle boekhoudkundige ramingen gemaakt door 
de vennootschap, alsook de voorstelling van de gecon-
solideerde jaarrekening als geheel beoordeeld. Wij zijn 
van mening dat deze werkzaamheden een redelijke basis 
vormen voor het uitbrengen van ons oordeel.

Naar ons oordeel geeft de geconsolideerde jaarrekening 
afgesloten op 31 december 2010 een getrouw beeld van 
het vermogen, de financiële toestand en de resultaten van 
het geconsolideerd geheel, in overeenstemming met het 
in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referen-
tiestelsel.
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Deel 6  

Mensen 

Kengetallen

Actief leren

Respectvolle flexibiliteit

Interne communicatie

Samenwerken

MIA-plan

Bijkomende vermelding

Het opstellen en de inhoud van het  geconsolideerd 
jaarverslag vallen onder de verantwoordelijkheid van het 
bestuursorgaan.

Het is onze verantwoordelijkheid om in ons verslag de 
volgende bijkomende vermelding op te nemen die niet 
van aard is om de draagwijdte van onze verklaring over de 
geconsolideerde jaarrekening te wijzigen:
•	 Het	geconsolideerd	jaarverslag	behandelt	de	door	de	

wet vereiste inlichtingen en stemt overeen met de 
geconsolideerde jaarrekening. Wij kunnen ons echter 
niet uitspreken over de beschrijving van de voornaamste 
risico’s en onzekerheden waarmee de gezamenlijke in de 
consolidatie opgenomen ondernemingen worden ge-
confronteerd, alsook van hun positie, hun voorzienbare 
evolutie of de aanmerkelijke invloed van bepaalde feiten 
op hun toekomstige ontwikkeling. Wij kunnen evenwel 
bevestigen dat de verstrekte gegevens geen onmis-
kenbare inconsistenties vertonen met de informatie 
waarover wij beschikken in het kader van ons mandaat.

Brussel, 14 april 2011

PVMD Bedrijfsrevisoren bcvba

Commissaris, vertegenwoordigd door Lieven DELVA, 
bedrijfsrevisor
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Mensen

Meer capaciteit betekent niet noodzakelijk meer rendement. Dat is nochtans 
ondubbelzinnig het geval. Immers, de ontwikkeling van het drinkwatertarief blijft 
binnen de indexevolutie. De stijging van de lonen en de materialen positioneert 
zich boven dit inflatieniveau. Het verschil wordt opgevangen door extra efficiën-
tie. De ontwikkeling van de kosten van de algemene diensten per klant illustreert 
dat ten volle (zie deel 5).

Actief leren

2010 was opnieuw een actief vormingsjaar. Het personeel volgde ongeveer 
15.000 uren opleiding. Vorming wordt steeds efficiënter georganiseerd en beter 
afgestemd op de behoeften. Vooral leren op de werkplek en praktische  
kennisoverdracht krijgen veel aandacht.

Kennisstages

Bij de kennisstage staat het leren op de werkplek centraal. De deelnemers krijgen 
de kans om ‘live’ en op het terrein te observeren hoe bepaalde technische taken 
in de praktijk worden uitgevoerd. Meestal gaat het om zaken waarmee ze vaak 
in hun eigen job worden geconfronteerd, maar die ze zelf niet uitvoeren. Inzicht 
krijgen in het takenpakket van collega’s wordt duidelijk als verrijkend ervaren. 

De kennisstages krijgen van de meeste deelnemers een positieve beoordeling. 
Meedoen aan deze actieve en praktijkgerichte leervorm maakt het mogelijk om 
op korte tijd kennis te verwerven over een bepaald thema, die achteraf zeer 
bruikbaar is op de eigen werkplek.

Stielkennis overdragen

In 2010 werd gestart met een initiatief om expertise van ervaren medewerkers 
op een structurele manier te verankeren en door te geven van collega’s. 
Stielkennis en expertise die doorheen de jaren zijn opgebouwd mogen immers 
niet verloren gaan. Daarom is het belangrijk dat vakkennis systematisch wordt 
overgedragen als er nieuwe medewerkers bijkomen en ervaren personeel met 
pensioen gaat.

Werken in een sterk groeiend ‘multi service’-bedrijf vraagt veel inspannin-
gen van het bedrijf en van haar medewerkers. Om iedereen op hetzelfde 
spoor te houden, zijn wederzijds engagement en duidelijke afspraken 
tussen het bedrijf en haar personeel essentieel.

Kengetallen

Het aantal medewerkers van TMVW blijft toenemen. Het personeelsbe-
stand groeide in 2010 aan tot 720 medewerkers (+ 2,3 %). Sinds 2003 
werd een groei van 69 % genoteerd.

Het profiel van de medewerkers blijft toekomstgericht: jong, hoog opge-
leid en met een mooi evenwicht tussen vrouwen en mannen. 

Medewerkers werken nog zelden langer dan hun 60ste.

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

E 19 17 21 22 23 23 23 21

D 73 80 97 94    109    118    164    169

C 248 264 286 291    282    286    287    293

B 15 21 24 36 45 51 53 54

A 72 95 109 141    153    175    177    183

Totaal 427 477 537 584   612   653   704    720

- Evolutie profiel medewerkers -

Leeftijd Man Vrouw Totaal Verdeling (%)

- 25 jaar 20 13   33 4,6

26 tot en met 30 jaar 58 60 118 16,4

31 tot en met 35 jaar 62 57 119 16,5

36 tot en met 40 jaar 58 24   82 11,4

41 tot en met 45 jaar 57 29   86 11,9

46 tot en met 50 jaar 72 32 104 14,4

51 tot en met 55 jaar 84 21 105 14,6

56 tot en met 60 jaar 51 17 68 9,4

+ 61 jaar  2  3 5 0,7

Totaal 464 256 720 100

- Verjonging en vervrouwelijking personeelsbestand -

Respectvolle flexibiliteit

In een snel groeiend bedrijf moet 
de juiste persoon vlug in de juiste 
functie aan de slag kunnen. Daarom 
wordt ervoor gekozen om het aantal 
jobprofielen zo beperkt mogelijk te 
houden. De inzetbaarheid van perso-
neel kan dan immers zo ruim mogelijk 
gebeuren. Deze soepelheid geeft 
TMVW de kans om verder te groeien. 
Tegelijk krijgt de werknemer kansen 
op nieuwe uitdagingen.
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MIA-plan 

Eind 2010 werden met de vakorganisaties diverse basisaf-
spraken vastgelegd, die het personeelsbeleid in 2011 zullen 
oriënteren.

TMVW kiest resoluut voor verdere expansie en zal hieraan 
vorm geven rond drie kernwoorden: 
•	 Milieu: de ecologische voetafdruk terugdringen
•	 Innovatie: creatief in dienstverlening
•	 Actie: daadkracht, zowel inzake zuinige inzet van midde-

len als wat betreft doelgericht het resultaat nastreven.
‘MIA’ wil ook HRM dynamiseren.

 In de eerste plaats zal TMVW in haar bedrijfsvoering, maar 
ook in haar personeelsbeleid, een uitgesproken ecologi-
sche koers varen. 

De voornaamste actiepunten op dit vlak zijn:
•	  Het gebruik van het openbaar vervoer in het woon-

werkverkeer en voor werkverplaatsingen wordt actief 
aangemoedigd en financieel ondersteund.

•	 De financiële stimuli voor ‘seizoensgebruik’ van de fiets 
voor woon-werkverkeer worden opgedreven.

•	 TMVW stelt gratis bedrijfsfietsen ter beschikking voor 
‘doorgedreven’ gebruik in het woon-werkverkeer.

•  Gedeeld wagengebruik wordt actief gepromoot.
•	 Toekenning van een toelage (2 000 euro) bij de aankoop 

van een elektrisch aangedreven voertuig.
•	 Alle vestigingen worden uitgerust met oplaadpalen 

voor elektrische voertuigen.
•	 Bij elke vervanging of uitbreiding van het wagenpark 

wordt geopteerd voor elektrisch aangedreven wagens 
of voor voertuigen met een lagere CO2-uitstoot dan 
voordien het geval.

•	 Waar mogelijk wordt van huis uit vertrokken naar de 
eerste interventie. Deze keuze voorkomt veel nutteloze 
kilometers. Zelfs voor voertuigen met een specifieke 
uitrusting wordt de uitdaging aangegaan.

Interne communicatie

In een bedrijf in volle expansie is er meer behoefte aan 
snelle interne informatieverspreiding. Ook de samenwer-
king met AWW via water-link zorgt ervoor dat het perso-
neel korter op de bal moet geïnformeerd worden over 
genomen beslissingen of belangrijke evoluties of mijlpalen. 
Er wordt dan ook (nog) meer werk gemaakt van interne 
communicatie. 

Samenwerken 

De samenwerking met AWW heeft als gevolg dat collega’s 
van beide bedrijven van dichtbij kennismaken met elkaars 
manier van werken. Nieuwe projectteams, nieuwe collega’s, 
samen zoeken naar de beste methodieken, naar schaal-
voordelen, leren van elkaars ervaring en systemen, …  
Het zijn telkens uitdagingen die aanpassing vragen,  
maar tegelijk verrijking inhouden.

Een gedegen platform voor verdere groei vereist een 
gestroomlijnde organisatie. Daarom wordt de bestaande 
werking onder het licht gehouden en waar nodig naar een 
hoger rendement bijgestuurd. De acties hebben betrekking 
op zowel de administratieve, de ondersteunende als de 
technische werking. Enkele voorbeelden:
•		 Evaluatie is bij TMVW inmiddels ingeburgerd. Naast de 

jaarlijkse evaluatie zijn er tussentijdse functionerings- 
gesprekken. Deze worden voortaan beperkt tot de  
gevallen waar het echt nodig is, in casu als de prestaties 
van de medewerker een terugval hebben of indien  
betrokkene er behoefte aan heeft. 

•	 Elke euro teveel besteed aan het voertuigenpark, 
is finaal een verloren euro. Om deze reden worden 
diensten en gebruikers bijkomend geresponsabiliseerd. 
Onderhoud wordt georganiseerd wanneer dit het minst 
hinderlijk is voor de kerntaken, met andere woorden 
wanneer de titularis van het voertuig niet actief is of 
buiten de klassieke werkuren. 

•		 Wacht en permanentie werden de voorbije jaren sterk 
uitgebouwd. TMVW wenst immers ook buiten de  
klassieke werkuren een kwaliteitsservice aan te bieden. 
Nagaan of het ingezette budget nog beter kan besteed 
worden en of de voor permanentie en wacht beschik-
bare capaciteit optimaal wordt ingeschakeld, zijn dan 
ook blijvende opdrachten. 

De efficiëntiewinsten worden binnen TMVW traditioneel 
toegewezen aan de vier centrale actoren: klanten, ven-
noten, bedrijf en medewerkers. De laatsten krijgen een 
uitdaging die ook voor hen rendeert: 
•	 Voor eind 2011 worden een aanpassing van de einde-

jaarspremie, een versnelde loopbaanontwikkeling vanuit 
het niveau A1a en een optimalisering van de basisloon-
schalen voor de B-functies in het vooruitzicht gesteld. 

•	 Vanaf 2011 worden mogelijk:
-  omzetting naar  keuze van de resultaatsafhankelijke 

vergoeding in cash, vakantie of - nieuw - optierechten 
(met een hoger netto rendement dan cash)

- internetverbinding 
-  deelname in de financiering van TMVW, met een aan-

trekkelijk rendement. 

TMVW wenst aan deze voordelen vorm te geven voor 
zowel statutaire als contractuele medewerkers,  
maar steeds resultaatsafhankelijk.

De Infragebieden (Asse, Brugge, Gent en Ronse) omvormen 
tot Domeindiensten, die zowel de drinkwaterlevering als de 
saneringsactiviteit operationeel vorm geven, is een andere 
essentiële stap. De klantenwerken werden reeds onder het  
centraal beheer van de entiteit Service en Verkoop ge-
bracht, waardoor ruimte gecreëerd wordt om de Domein-
diensten te laten focussen op de netactiviteit, maar dan 
voor water in zijn geheel in plaats van voor drinkwater 
alleen.

Rendabiliseren vereist ook een optimaal evenwicht tussen 
de inzet van eigen medewerkers en deze van externe 
partijen. TMVW wil daarbij elke fundamentele knowhow 
tenminste gedeeltelijk ‘in huis’ houden. Deze borging verze-
kert de kwaliteit en de continuïteit van de dienstverlening. 
Ze laat tevens toe flexibel in te spelen op schommelingen 
van de behoeften. Als gevolg van de groei van TMVW en 
teneinde intern een optimale schaal te realiseren, worden 
een aantal taken inbesteed. Hierdoor nemen de interne 
tewerkstelling en tegelijk de loopbaankansen voor de 
medewerkers toe. Diverse pilootprojecten worden in 2011 
opgezet: carwash, klusjesdienst, gerichte exploitatie- en 
klantenwerken.

De slaagkansen van een dergelijke operatie worden be-
paald door de werkorganisatie, de kwaliteitscontrole en het  
rendement. TMVW spreekt met de medewerkers een resul-
taatsniveau af, geconcretiseerd in bijvoorbeeld een aantal 
prestaties op weekbasis. Een uitdagend engagement, 
dat aantoont dat de publieke sector niet zwicht voor een 
moderne challenge. 

Samengevat:
•	 MIA	zal	TMVW	in	2011	‘groen’	kleuren.	
•	 	De	keuze	voor	expansie	en	een	accent	op	eigen	

uitvoering hierbij verzekeren de service aan  
vennoten en hun inwoners naar de toekomst. 

•	 De	uitdaging	waarmaken,	mobiliseert	de	medewer-
kers van TMVW persoonlijk. 

•	 	Het	gewenste	resultaat	bereiken,	vertaalt	zich	in	extra	
koopkracht en welzijn voor het personeel,  
maar ook in meerwaarde voor vennoten, klanten en 
het bedrijf. 
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Samen werken  

Water-link

Induss

Rio-link

AquaDuct

Ondersteuning waterprojecten

De Stroomlijn

70 71



Samen werken

Water-link 

AWW en TMVW werken sinds mei 2010 onder de koepel 
water-link structureel samen. Op deze manier komen beide 
bedrijven tegemoet aan de steeds strengere technische en 
ecologische eisen op het vlak van watervoorziening en aan de 
steeds hogere en evoluerende verwachtingen van de klanten.

Water-link focust zowel op omzetgroei, uitbreiding en  
actualisering van de dienstverlening als op kostenbeheersing 
via schaal- en synergie-effecten.

De samenwerking is een logische verdieping van een reeds 
intense interactie. Zo levert AWW sinds jaar en dag circa 40 % 
van het totaal door TMVW verdeelde drinkwater. Bovendien 
zijn beide bedrijven complementair, dit onder meer wat 
betreft infrastructuur, activiteiten en werkingsgebied.

Water-link treedt op als managementvennootschap. Het heeft 
het algemeen management van de structurele samenwerking 
tot doel. Dit betekent onder meer vormgeving aan de groeps-
structuur, maximale integratie van ondersteunende en sturende 
activiteiten, bestendiging en uitbouw van de bestaande  
activiteiten en de ontwikkeling van nieuwe dienstverlening.

Ook op sectorvlak, zoals bijvoorbeeld SVW, vertegenwoordigt 
water-link de beide vennoten.

Rio-link

Sinds 2005 zijn AWW en TMVW verantwoordelijk voor de  
sanering van het geleverde drinkwater na gebruik. Zij  
opereren hierbij onder de werknamen AquaRio en Ri-Ant.

AWW en TMVW werken sinds mei 2010 structureel samen 
binnen water-link. Om vorm te geven aan het saneringsbeleid 
werd aansluitend de operator rio-link opgericht. Hierin wor-
den progressief de operationele taken van de gemeentelijke 
en stedelijke afvalwateractiviteiten van beide waterbedrijven 
ondergebracht.

Aquafin komt in 2011 rio-link vervoegen. Het neemt een  
participatie van 33 %. Net zoals AWW en TMVW dit voor het 
werkingsgebied van hun vennoten deden, brengt Aquafin 
haar concessies in rio-link. Daarnaast wordt op Aquafin 
gerekend voor specifieke kennis en bijkomende operationele 
capaciteit. 

Binnen rio-link nemen de partners elk hun eigen specifieke rol 
op. Waar water-link zich vooral zal toespitsen op het uitstippelen 
van het beleid, op het overleg met gemeenten en steden 
en op de beheerstaken inzake investeringen, exploitatie en 
financiering, zal Aquafin eerder het accent leggen op project-
leiding. Zo zal Aquafin onder andere projectleiders leveren om 
het ambitieuze investeringsprogramma van AWW en TMVW 
binnen de saneringsentiteit volgens plan op te leveren. 

Rio-link wil via de samenwerking de saneringsactiviteiten van 
de partners stroomlijnen en hoopt op extra schaaleffecten. 
Het belang van gemeenten en steden staat hierbij steeds 
centraal. 

In regime zal rio-link een omzet van circa 80 miljoen euro per 
jaar operationeel ondersteunen.

Induss

Induss werd in juni 2010 opgericht als dochter van water-link. 
Induss levert water voor industriële toepassingen aan bedrijven: 
koelwater, gedemineraliseerd water, ketelvoedingswater, ultra 
gezuiverd water voor de voedingsindustrie. Op vraag van 
klanten zorgt Induss ook voor de productie van water op de 
site van de klant zelf.

De opdracht van Induss is op een gerichte, duurzame en 
economisch verantwoorde manier de waterhuishouding van 
haar klanten te optimaliseren.  

Momenteel lopen verschillende industriële waterprojecten in 
Vlaanderen. In oktober 2010 werd gestart met de bouw van 
een demin-waterfabriek in het Antwerpse havengebied. Deze 
waterfabriek focust op de productie van gedemineraliseerd 
water dat aan de chemische bedrijven in de omgeving zal 
geleverd worden.

De lopende projecten van TMVW voor de industrie worden in 
Induss ondergebracht.

Induss wil zijn expertise ook in het buitenland trachten te 
valoriseren.
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Ondersteuning waterprojecten 

Door haar maatschappelijke betrokkenheid investeert 
TMVW in verschillende projecten in het Zuiden. Samen 
met haar vennoten wil het bedrijf een structurele bijdrage 
leveren tot de oplossing van de waterproblematiek veraf.

Hiervoor werkt TMVW binnen het Vlaams Partnership Water 
voor Ontwikkeling nauw samen met PROTOS - een  
Belgische NGO die streeft naar een rechtvaardig, duurzaam 
en participatief waterbeheer - die actief is in negen landen 
en met FOS.

Het engagement dat TMVW in 2003 aanging, wordt verder-
gezet. Doelstelling blijft om de toegang tot drinkwater in 
achtergestelde gebieden te verbeteren. 

Toen een zware aardbeving Haïti trof op 12 januari 2010, 
kreeg PROTOS niet alleen financiële steun van TMVW als 
bedrijf. Medewerkers droegen ook hun steentje bij om het 
herstelproject dat PROTOS opzette in Gressier te steunen. 
PROTOS gaat in 2011 verder om de vernielde drinkwater-
infrastructuur te herstellen.

De Stroomlijn

De medewerkers van ‘De Stroomlijn’ hebben het eerste 
contact met de klanten van TMVW. In dit klantencontact-
center participeert naast Eandis ook TMVW. 

Het personeel van de Stroomlijn werkt in drie vestigingen: 
Mechelen, Gentbrugge en Ieper. De medewerkers van 
Gentbrugge worden exclusief ingezet als het ‘front office’  
of de eerste lijnshelpdesk van de AquaFoon. 

Opvolging en verdere uitdieping van dossiers gebeurt 
rechtstreeks door TMVW-medewerkers. Deze zogenaamde 
‘back office’ of tweedelijns ‘helpdesk’ wordt bemand door 
medewerkers van de entiteit Service en Verkoop, die sinds 
2010 de volledige verantwoordelijkheid voor klanten- 
diensten en -werken opneemt. Andere interne diensten 
zorgen voor passende ondersteuning.

AquaDuct 

In mei 2010 gingen AWW, TMVW en VMW samenwerken om 
de drinkwaterbevoorrading in Vlaanderen op lange termijn 
veilig te stellen.

Het bestaande netwerk van transportleidingen zal worden 
aangepast en uitgebreid tot een ringstructuur, waarop de 
bestaande productiecentra van AWW (Walem en Oelegem), 
TMVW (Mainvault) en VMW (Kluizen) worden aangesloten.  
De productiecentra worden op termijn uitgebreid en  
geoptimaliseerd.

Door de aanleg van de ring kunnen vraag en aanbod beter 
op elkaar afgestemd worden, zelfs wanneer er zich belang-
rijke verbruiksevoluties zouden voordoen.

Bovendien garandeert de ringstructuur dat drinkwater ook 
in de toekomst kan geleverd worden tegen een redelijke 
prijs. Ten slotte wordt grondwater systematisch vervangen 
door oppervlaktewater.

Met het project AquaDuct kunnen belangrijke water- 
volumes, die TMVW momenteel aankoopt, worden  
vervangen door goedkoper water afkomstig van de  
aangekoppelde productiecentra van AWW en VMW.  
In totaal gaat het om circa 30 miljoen kubieke meter  
oppervlaktewater, die anders ingevuld wordt.

De volgende jaren investeren de partners van AquaDuct 
circa 170 miljoen euro. TMVW neemt hiervan met  
119 miljoen euro het belangrijkste deel voor zijn rekening. 
Deze investering kan gedragen worden door de middelen 
die vrijkomen door de aankooptransfer en de optimalisatie 
van de productiecapaciteit.

Het project wordt progressief uitgebouwd. De eerste  
leveringen starten in 2011. Tegen 2019 zal de  
samenwerking op volle kracht draaien. 
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Deel 8  

Jaarrekening
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Contact

Stropkaai 14, 9000 Gent
T 09 240 02 11
F 09 222 91 11
E-mail info@water-link.be
www.water-link.be

Algemeen waternummer
T 078 35 35 99

Defectennummer water
T 078 35 35 88

Realisatie: Universal Communication, www.uc.be

VU: Ludy Modderie, p/a TMVW, Stropkaai 14, 9000 Gent
Gedrukt op milieuvriendelijk papier

Jaarrekening

De jaarrekening is beschikbaar op aanvraag, digitaal, op papier of via de website. 

U kan ze aanvragen via info@water-link.be.
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