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Het voorliggende verslag geeft een toelichting bij de jaarrekening 2016 en bij de 
verschillende bewegingen in de balans en de resultatenrekening, zodat deze in 
hun juiste context gesitueerd kunnen worden. 

Om de leesbaarheid te bevorderen, worden de bedragen in de overzichten in  
x 1.000 euro weergegeven. 
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Inleiding

Er hebben zich enkele belangrijke gebeurtenissen voorgedaan die een zichtbare impact hebben op de rekeningen en 
hun voorstelling:

 De gemeente Opwijk besliste uit te treden uit FARYS I TMVW voor de totaliteit van de activiteiten. De Watergroep 
nam vanaf 1 november 2016 de drinkwaterlevering over in de deelgemeente Mazenzele. De gemeente koos 
tevens voor de totaaloplossing voor de sanering van afvalwater die De Watergroep aanbiedt en trad toe als 
Riopact-vennoot. 

 Met de zesde staatshervorming werd Vlaanderen bevoegd voor de tariefregulering van de drinkwatervoorziening. 
De Vlaamse minister van Omgeving, Natuur en Landbouw tekende in haar beleidsnota 2014-2019 de nieuwe 
krijtlijnen uit.  
Er werd een uniforme tariefstructuur voor alle drinkwaterbedrijven uitgewerkt, met voldoende stimulansen voor 
duurzaam waterverbruik en aandacht voor beschermde klanten en grootverbruikers.  
Gelet op haar expertise en rol als waterregulator en toezichthouder werd de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) 
aangeduid om de tariefregulering van de integrale waterfactuur in Vlaanderen te organiseren. 
Sinds de invoegetreding van de nieuwe structuur op 1 januari 2016 ziet de drinkwaterfactuur er anders uit.  
De nieuwe tariefstructuur moest in 2016 budgetneutraal zijn t.o.v. de omzet van 2015 en mocht, uitgezonderd de 
indexatie, geen prijsverhoging met zich meebrengen. Het betreft hier een overgangsregeling.  
Het tarief van 2017 werd bepaald op basis van een tariefplan. De Vlaamse drinkwaterregulering kiest immers voor 
een proactive aanpak. In de plaats van met ad-hoc-tariefdossiers te werken, is het de bedoeling de drinkwater-
prijs op een meer gestructureerde wijze voor een langere termijn vast te leggen. Elk drinkwaterbedrijf moest in 
2016 dan ook een tariefplan met een tariefpad voor de komende 6 jaar indienen. 

 Om in te spelen op alle veranderingen en verwachtingen in het waterlandschap maakte De Watergroep een 
toekomstplan 2014-2020 op. Het doel is de komende jaren verder te groeien als een toonaangevend en efficiënt 
publiek integraal waterbedrijf in een complexe omgeving. Om dit te kunnen realiseren, moet de organisatie en 
werking van De Watergroep duurzamer en efficiënter worden. Er werden concrete uitgangspunten vooropgesteld:
- Het personeelsbestand tegen 2018 met 6% verminderen door af te stemmen op de kerntaken en in te zetten 

op efficiëntieverhoging en automatisering.
- De werkingskosten verminderen met 6%.
- Streven naar een juist evenwicht in noodzakelijke investeringen in renovatie en nieuwe technologie en 

inkomsten. Hierbij worden alle uitgaven tegen het licht gehouden om de schuldgraad onder controle te hou-
den.

- De activiteiten de komende jaren verruimen en zo nieuwe inkomsten realiseren, ook via buitenlandse  
projecten in een commerciële context.

 Om de leveringszekerheid van kwaliteitsvol drinkwater in de toekomst te garanderen, zet De Watergroep de 
volgende jaren sterk in op Onderzoek & Ontwikkeling. Eind november trad De Watergroep toe tot het  
Nederlandse KWH Water als aandeelhouder. De toetreding tot KWH Water past perfect binnen de toegenomen 
focus op Onderzoek & Ontwikkeling.

 Bij de implementatie van het uniforme watertarief werd ervoor geopteerd om voor het volledige verzorgings- 
gebied van De Watergroep te werken met dezelfde tarieven. Voordien werden de tarieven per provincie bepaald.  
Hierdoor hebben de provinciale waterdiensten geen impact meer op hun opbrengsten en bijgevolg is een 
resultatenrekening per waterdienst niet meer relevant. 
De statuten werden in die zin aangepast en goedgekeurd door de algemene vergadering van 10 juni 2016.  
De wijzigingen treden in werking op datum van inwerkingtreding van het decreet tot wijziging van het  
oprichtingsdecreet. De raad van bestuur bepaalt voortaan hoe de analytische boekhouding en rapportering 
gevoerd zullen worden. Bij het voorstellen van de resultaten ligt de focus niet meer geografisch, maar wordt  
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de analytische opdeling gemaakt volgens de marktsegmenten waar De Watergroep aanwezig is: drinkwater, 
afvalwater en industriewater. Hierdoor worden de niet-drinkwateractiviteiten van De Watergroep meer belicht, 
wat kadert in het verruimen van de activiteiten. 

Op deze en andere punten zal in extenso worden ingegaan in het vervolg van het jaarverslag. 

De jaarrekening van De Watergroep over het boekjaar afgesloten op 31 december 2016 sluit af met een balanstotaal 
van 1.561 miljoen euro en een winst van 23 miljoen euro. 
Het positieve resultaat heeft een invloed op de cashpositie. De liquide middelen zijn met 11,3 miljoen euro toege- 
nomen. Dit komt doordat de operationele kasstromen beduidend groter zijn dan de investeringskasstromen. In onder-
staande tabel worden de kasstromen weergegeven. 

DE KASSTROMEN - uitgedrukt in x 1000 euro  Code 2016

Winst 9905  23,128 

Afschrijvingen 63  79,159 

Voorzieningen en waardeverminderingen 16  628 

Handelsvorderingen 40, 41, 490/1  -3,806 

Handelsschulden 44, 46, 45, 47/48, 492/3  13,962 

Voorraden 3  443 

OPERATIONELE KASSTROMEN 113,514

Immateriële vaste activa 21  3,433 

Materiële vaste activa 22/27  -21,366 

Financiële vaste activa 28  -1,204 

Afschrijvingen  -79,159 

INVESTERINGSKASSTROOM -98,296

Schulden op meer dan 1 jaar 17  -19,288 

Schulden op minder dan 1 jaar 42, 43  2,921 

Kapitaal / Kapitaalsubsidies 10, 15  12,467 

FINANCIËLE KASSTROOM -3,900

KASSTROOM 11,318
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Bespreking van de jaarrekening 2016
 De balans

Het balanstotaal is gestegen met 33,8 miljoen euro. 

De wijziging van het balanstotaal kan grotendeels toegewezen worden aan de hierboven besproken gebeurtenissen. 

 
Balans De Watergroep

ACTIVA Code 2015 2016 <> 2015 PASSIVA Code 2015 2016 <> 2015

VASTE ACTIVA 1.331.392 1.350.529 19.137 EIGEN VERMOGEN 10/15 1.060.507 1.096.102 35.595

Immateriële vaste 
activa 21 27.450 24.017 -3.433 Kapitaal 10 657.767 662.389 4.621

Materiële vaste activa 22/27 1.293.281 1.314.647 21.366 Herwaarderings- 
meerwaarden 12 147.332 137.427 -9.905

Terreinen en gebouwen 22 259.254 250.498 -8.756 Reserves 13 112.561 122.467 9.905

Installaties, machines 
en uitrustingen 23 888.424 871.880 -16.543 Overgedragen winst/

verlies 14 48.482 71.610 23.128

Meubilair en rollend 
materieel 24 5.715 5.512 -203 Kapitaalsubsidies 15 94.364 102.211 7.846

Activa in aanbouw 27 139.888 186.757 46.868 VOORZIENINGEN 16 6.978 7.605 628

Financiële vaste activa 28 10.662 11.866 1.204 SCHULDEN 17/49 459.693 457.288 -2.405

VLOTTENDE ACTIVA 29/58 195.785 210.467 14.681 Financiële schulden 170/174-
42-43 286.610 270.245 -16.364

Voorraden en bestel-
lingen in uitvoering 3 5.747 5.304 -443 Handelsschulden 175-44 106.197 108.330 2.133

Handelsvorderingen 40 100.085 106.242 6.157 Vooruitbetalingen 176-46 35.345 41.099 5.754

Overige vorderingen 41 52.874 49.852 -3.022

Schulden m.b.t.  
belastingen, 
bezoldigingen  
en sociale lasten

45 7.273 9.885 2.612

Geldbeleggingen en 
liquide middelen 50/58 34.980 46.298 11.318 Overige schulden 178/9-

47/8 10.388 12.205 1.817

Overlopende  
rekeningen 490/1 2.099 2.770 671 Overlopende  

rekeningen 492/3 13.881 15.524 1.643

TOTAAL ACTIVA 20/58 1.527.178 1.560.996 33.818 TOTAAL PASSIVA 10/49 1.527.178 1.560.996     33.818



Jaarverslag van de raad van bestuur aan de vennoten over de jaarrekening 2016 Jaarverslag van de raad van bestuur aan de vennoten over de jaarrekening 20166

22/27. Materiële vaste activa (+21,4 miljoen euro) – 46. Vooruitbetalingen (+5,7 miljoen euro)

De boekwaarde van de materiële vaste activa stijgt met 21,4 miljoen euro. 

Sinds 1 november 2016 behoort Opwijk volledig tot De Watergroep. Het drinkwaternet van Mazenzele werd over-
genomen en tegelijkertijd werd de gemeente een Riopact-vennoot. De waarde van de ingebrachte activa bedraagt  
6,2 miljoen euro. 

Bij de opmaak van het toekomstplan werd een ambitieus investeringsplan uitgewerkt. Om ook in de toekomst de 
kwaliteit en de kwantiteit van het drinkwater te kunnen garanderen, zal er de komende jaren flink geïnvesteerd moeten 
worden in de drinkwaterinfrastructuur. Voor productie en toevoer focust het plan op renovatie en bronbescherming, 
voor distributie wordt de tijdige vervanging van de ouder wordende leidingen beoogd. De stijging van het materieel 
vast actief kadert dan ook voor een groot deel in de uitvoering van dit plan. 

Voor de investeringen in productie en toevoer werd 37 miljoen euro uitgegeven in 2016. De investeringsuitgaven  
in distributieleidingen stegen tot 31 miljoen euro.

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

40.000
Distributieleidingen

Productie en toevoer

Investeringsuitgaven

2015 2016

Op 8 juni 2015 maakte De Watergroep de overstap naar één ERP-systeem. Aan de lancering ging echter een heel traject 
vooraf. De kernprocessen werden grondig geanalyseerd om een optimale opvolging ervan in het ERP-systeem mogelijk 
te maken. Ook na 8 juni werd verdergewerkt aan een aantal optimalisaties.
De investeringen kunnen nu binnen één systeem financieel opgevolgd worden, van begin tot einde. Er zijn wel heel wat 
afhankelijkheden in het proces. Indien één van de schakels in de ketting vertraging oploopt, heeft dit een impact op 
de rest van het proces. 
Op dit moment is er een administratieve achterstand bij de afrekening van de werken in uitvoering. 
Dit weerspiegelt zich in de stijging van de rubrieken activa in aanbouw (code 27 - +47 miljoen euro) en vooruit- 
betalingen (code 46 - +5,7 miljoen euro). 

28. Financiële vaste activa (+1,2 miljoen euro)

Er loopt binnen De Watergroep een uitgebreid programma voor onderzoek, ontwikkeling en innovatie ten behoeve 
van een duurzame, leveringszekere en klimaatbestendige drinkwaterbevoorrading.
In het kader van dit programma trad De Watergroep in mei toe tot het collectieve onderzoeksprogramma van de 
Nederlandse waterbedrijven, Vewin en het onderzoeksinstituut KWR: het bedrijfstakonderzoek (BTO). Het BTO is we-
reldwijd een vooraanstaand toegepast wetenschappelijk wateronderzoeksprogramma dat waterbedrijven helpt bij het 
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vervullen van hun maatschappelijke taak om veilig en gezond (drink)water te leveren. Eind 2016 verankerde De Water-
groep haar samenwerking met KWR door toe te treden tot het Nederlandse KWH Water – holdingmaatschappij boven  
KWR – en dit als eerste buitenlandse aandeelhouder (1,2 miljoen euro).

40. Handelsvorderingen (+6 miljoen euro) – 44. Handelsschulden (+2 miljoen euro)

De openstaande handelsvorderingen stijgen met 6 miljoen euro t.o.v. eind 2015.
Het betreft hier een momentopname. Eind december werden de voorlopige aanrekeningen van de bovengemeente-
lijke en gemeentelijke saneringsvergoeding opgemaakt voor verbruiksjaar 2016 voor een totaal van 9,5 miljoen euro.  
Het betreft hier niet-vervallen facturen. Dezelfde aanrekening, maar dan voor verbruiksjaar 2015, gebeurde het jaar 
daarvoor in de periode oktober/november. 
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Bij de handelsschulden zien we een stijging van 2 miljoen euro. 
In het kader van de budgetneutraliteit van de omzet zullen er voor een totaal bedrag van 4,6 miljoen euro aan credit- 
nota’s opgemaakt worden in 2017 (zie rubriek 70 – omzet). Deze werden al opgenomen in de rekeningen 2016 en hebben 
een impact op de openstaande handelsschulden.
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Het aantal dagen klantenkrediet (59) blijft nog steeds lager dan het aantal dagen leverancierskrediet (70), wat een  
positieve impact heeft op de liquiditeit van de onderneming. 
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10. Kapitaal (+4,6 miljoen euro)

Bij haar toetreden tot De Watergroep werd de gemeente Opwijk deels vergoed met aandelenkapitaal. Als drinkwater-
vennoot, goed voor 550 extra aftakkingen, verkreeg de gemeente voor 0,14 miljoen euro niet-volgestorte aandelen. 
Voor haar toetreden als Riopact-vennoot verkreeg de gemeente een deelneming van 4,6 miljoen euro.

12. Herwaarderingsmeerwaarden (-9,9 miljoen euro) – 13. Reserves (+9,9 miljoen euro)

Om een correcter beeld te geven van het vermogen van de onderneming, werden in 2012 de drinkwateraftakkingen 
geactiveerd. De herwaardering van de aftakkingen die dateren van voor 2012 werd via het eigen vermogen (code 
12) verwerkt. Overeenkomstig artikel 57, §3, 1° KB W.Venn. wordt de herwaarderingsmeerwaarde (code 12) tot het  
beloop van de op de meerwaarde geboekte afschrijvingen (9,9 miljoen euro) overgeboekt naar de reserve (code 13).  
De commissie voor boekhoudkundige normen beveelt deze overboeking aan omdat daardoor een getrouwer beeld 
wordt gegeven van de vermogenstoestand van de onderneming.
Het saldo van de herwaarderingsmeerwaarde op de aftakkingen bedraagt 137,4 miljoen euro op 31-12-2016. 

170/174 -42 -43. Financiële schulden (-16,4 miljoen euro) 

In 2006 werd bij Ethias een lening aangegaan van 80 miljoen euro voor de aankoop van de spaarbekkens van  
De Blankaart en Kluizen. In 2015 werd 20 miljoen euro van deze lening geherfinancierd. In 2016 werd van de gunstige 
marktomstandigheden gebruikgemaakt om de resterende 60 miljoen euro te herfinancieren. 

Gezien de gunstige kaspositie van de onderneming werden er geen bijkomende nieuwe leningen op lange termijn 
aangegaan. Dit heeft een positief effect op het openstaand vreemd vermogen.

 De resultatenrekening

De Watergroep sluit haar resultatenrekening van boekjaar 2016 af met een winst van 23 miljoen euro.

Bedrijfsresultaat

De Watergroep realiseert een bedrijfswinst (23,9 miljoen euro). Het resultaat van De Watergroep kan niet aan één  
gebeurtenis worden toegewezen, maar meerdere parameters hebben hiertoe geleid.

 



Jaarverslag van de raad van bestuur aan de vennoten over de jaarrekening 2016 Jaarverslag van de raad van bestuur aan de vennoten over de jaarrekening 2016 9

RESULTATENREKENING 2016 Code 2015 2016 <> 2015

BEDRIJFSOPBRENGSTEN 70/76A 652.213 662.967 10.754

Omzet 70 565.926 567.050 1.124

Drinkwater (excl. sanering) 234.944 244.722 9.778

Vastrecht & verbruik drinkwater 214.639 219.648 5.010

Capaciteitsvergoeding / Meterhuur 4.694 6.729 2.036

Andere omzet drinkwater 15.612 18.344 2.733

Sanering 317.055 307.714 -9.341

Saneringsbijdrage/vergoeding 293.808 295.756 1.949

Inningvergoeding sanering (admin. vergoeding) 23.248 11.958 -11.290

Afvalwater (excl. sanering) 11.020 11.458 437

Rioleringen 11.020 11.458 437

Industrie & Services 2.906 3.157 250

Leveringen ander water (industriewater, grijs water ...) 2.747 2.713 -34

Andere omzet business unit Industrie & Services 159 444 284

Voorraad goederen in bewerking 71 376 -519 -895

Geproduceerde vaste activa 72 9.960 15.422 5.462

Andere bedrijfsopbrengsten 74 72.614 80.311 7.697

Werkingstoelage Minafonds 61.592 61.392 -200

Debiteurenopvolging 4.007 6.878 2.871

Gerecupereerde kosten 3.097 8.421 5.324

Diverse operationele opbrengsten 3.918 3.620 -297

Niet-recurrente bedrijfsopbrengsten 76A 3.337 703 -2.635

BEDRIJFSKOSTEN 60/66A -621.584 -639.093 -17.509

Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen 60 -7.101 -6.263 838

Diensten en diverse goederen 61 -429.238 -436.715 -7.477

Kosten sanering -340.652 -343.126 -2.474

Andere diensten en diverse goederen -88.586 -93.589 -5.003

Elektriciteit -8.214 -9.337 -1.123

Informatica -6.337 -9.008 -2.670

Postkosten -3.723 -4.784 -1.061

Voertuigen -2.530 -2.726 -197

Overige diensten en diverse goederen -67.782 -67.734 49

Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen  62 -100.661 -101.395 -734

Bezoldigingen en sociale lasten -76.791 -76.782 9

Pensioenbijdragen -22.266 -22.915 -649

Andere personeelskosten -1.604 -1.698 -94

Afschrijvingen en waardeverminderingen op vaste activa 630 -74.749 -77.427 -2.678

Waardeverminderingen op voorraden en handelsvorderingen 631/4 -289 -1.104 -816

Voorzieningen voor risico's en kosten 635/7 5.535 -628 -6.162

Andere bedrijfskosten 640/8 -14.805 -15.528 -723

Minderwaarden op handelsvorderingen -3.395 -3.930 -535

Diverse operationele kosten -11.410 -11.598 -189

Niet-recurrente bedrijfskosten 66A -277 -33 244

BEDRIJFSRESULTAAT (INCL. NIET-RECURRENTE BEDRIJFSKOSTEN/ 
OPBRENGSTEN) 30.629 23.875 -6.755
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70. Omzet (+1,1 miljoen euro)

Drinkwater (+9,8 miljoen euro)

Bijzonder voor 2016 was de gewijzigde tariefstructuur. De opgelegde randvoorwaarde bij de invoering van de 
nieuwe tariefstructuur en de bijhorende tarieven was de budgetneutraliteit met de omzet van 2015. Globaal  
gezien mocht er zich over alle klanten heen geen kostenstijging voordoen en in hoofde van de drinkwater- 
bedrijven geen omzetstijging. De enige uitzonderingen die door de regulator werden toegestaan zijn omzet- 
stijgingen ten gevolge van een prijsindexatie en eventuele overnames. 

RESULTATENREKENING 2016            2015 2016 <> 2015 Overschrijding

Vastrecht & verbruik drinkwater 214.639 219.648 5.010

Capaciteitsvergoeding / Meterhuur 4.694 11.336 6.642

Omzet vóór correcties 219.332 230.984 11.652 5,31%

Correctie capaciteitsvergoeding -4.607

Omzet na correctie capaciteitsvergoeding 219.332 226.378 7.045

Verantwoorde verhoging omzet: index + overname IWM -3.700

TOTAAL OMZET NA CORRECTIES 219.332 222.678 3.345 1,53%

Op jaareinde werd er een omzetstijging van 5,31% vastgesteld voor de ‘gereguleerde’ drinkwateromzet (omzet drink-
water excl. ‘Andere omzet drinkwater’). Een deel van de stijging kan verantwoord worden door de indexatie van  
de tarieven en de overname van IWM (3,7 miljoen euro). De grootste stijging kwam voort uit de aanrekening van de  
capaciteitsvergoeding. Deze vergoeding wordt aangerekend voor aftakkingen met een diameter groter dan 20 mm. 
Via deze weg betaalt de klant voor de gegarandeerde levering van een bepaald debiet, afhankelijk van de diameter van 
zijn watermeter.
In 2015 werd hiervoor een meterhuur aangerekend aan de klant. Om geen dubbeltelling te hebben met de capaciteits-
vergoeding werd de meterhuur in 2016 afgeschaft.
Om de overschrijding te neutraliseren, besliste de raad van bestuur de tarieven van de capaciteitsvergoeding te  
verlagen. Deze tarieven zullen retroactief toegepast worden. De correcties zullen opgemaakt worden in 2017. De impact 
m.b.t. 2016 (4,6 miljoen euro) werd wel al in het resultaat van 2016 tot uiting gebracht.

Wanneer we rekening houden met de aanvaarde verhogingen (3,7 miljoen euro) en de impact van de voorgestelde ta-
riefaanpassing van de capaciteitsvergoeding (4,6 miljoen euro), bedraagt de omzetstijging nog slechts 3,3 miljoen euro. 
Dit is een stijging van 1,53%, waarvan uitgegaan kan worden dat dit binnen de tolerantiegrens valt. 

Sanering (-9,3 miljoen euro)

Sinds 2005 staan de drinkwaterbedrijven niet alleen meer in voor de productie en levering van drinkwater, maar heb-
ben ze ook de decretale verplichting om het aan de klanten geleverde water te saneren. Om de kosten van afvoer en 
zuivering te dekken, wordt aan de klant een saneringsbijdrage aangerekend. Deze bijdrage wordt als onderdeel van de 
integrale prijs voor het leveren van water opgenomen in de waterfactuur. Via de waterfactuur betaalt de consument 
zowel voor de productie en levering van het drinkwater, als de afvoer en zuivering van het afvalwater. Aan de private 
waterwinners wordt middels de aanrekening van een vergoeding een deelname gevraagd in de saneringskost. 

In 2015 werd het eenheidstarief van saneringsbijdrage/-vergoeding met 25% verhoogd. Deze verhoging toont zich 
ook in 2016.
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Het aanrekenen van de saneringsbijdrage door het drinkwaterbedrijf brengt kosten met zich mee. Het betreft 
enerzijds administratieve kosten (klantenbeheer en facturatie) en anderzijds het risico dat de aangerekende bijdragen 
nooit ontvangen zullen worden (= debiteurenrisico). Om deze kosten te dekken, heeft elk Vlaams drinkwaterbedrijf 
recht op een inningspercentage (4%) op de gefactureerde bedragen (verder de administratieve vergoeding genoemd). 
De administratieve kosten lopen gelijk met de inresultaatname van de administratieve vergoeding. Bij de compo-
nent debiteurenrisico is er echter een timingverschil. De administratieve vergoeding wordt immers in het jaar van 
facturatie als omzet geregistreerd terwijl het risico op wanbetaling in de volgende jaren wordt vastgesteld. Om dit 
timingverschil weg te werken, worden ook de opbrengsten uit de administratieve vergoeding die betrekking hebben 
op het debiteurenrisico uitgesteld. In 2015 werd de berekeningswijze van het debiteurenrisico aangepast. Dit had 
een positieve resultaatsimpact van 11,4 miljoen euro. In 2016 werd het debiteurenrisico op 1% behouden.

Afvalwater en industriewater (+0,7 miljoen euro)

De Watergroep heeft zich als doel gesteld om haar activiteiten de komende jaren te verruimen en zo nieuwe inkomsten 
te realiseren. De omzet uit de riolerings- en industriewateractiviteiten groeit gestaag. 
In 2015 sloot de business unit Industrie & Services haar eerste internationale commerciële contract af met een  
Nederlandse multinational. De Watergroep staat in voor de exploitatie van een bestaande installatie voor hergebruik 
van gezuiverd afvalwater met als doel het rendement aanzienlijk op te trekken. In 2016 kwam er een mooi vervolg met 
nieuwe contracten voor projecten in Suriname en India. Deze buitenlandse projecten zorgden voor bijkomende omzet.

72. Geproduceerde vaste activa (+5,5 miljoen euro)

De geproduceerde vaste activa stijgen met 5,5 miljoen euro. 
De reden van de stijging is tweeledig. Enerzijds worden de kosten in verband met investeringsprojecten accurater  
geregistreerd door de implementatie van het ERP-systeem.

0

2.000

4.000

8.000

10.000

12.000

14.000

16.000 Engineeringkosten

Werken eigen 
personeel

2014 20162015

Geproduceerde vaste activa

 
Anderzijds zijn er heel wat meer investeringen gebeurd in 2016 (zie rubriek 22/27 materiële vaste activa).  
De drinkwaterprojecten, zowel productie, toevoer als distributie, worden van A tot Z opgevolgd door medewerkers van 
De Watergroep: van ontwerp, studie, controle op de uitvoering van de werken tot de oplevering. Deze kosten, ook wel 
‘engineeringkosten’ genoemd, worden eveneens geactiveerd. Er is een directe relatie tussen de stijging in de investe-
ringen en de geactiveerde engineeringkosten. Hoe meer werken opgevolgd dienen te worden, hoe hoger de kosten.
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74. Andere bedrijfsopbrengsten (+7,7 miljoen euro)

De inkomsten uit de debiteurenopvolging stijgen met 2,9 miljoen euro.
Het nieuwe facturatiesysteem vertoonde bij de implementatie in 2015 wat kinderziektes. 
Er werd een aanmaningsstop ingevoerd. De aanmaningen werden pas eind 2015 opnieuw en progressief opgestart. 
De heropgestarte aanmaningsprocedure leidde in 2016 niet enkel tot bijkomende inkomsten, maar bracht ook extra 
kosten met zich mee. Dit weerspiegelt zich onder andere in een toename van de postkosten (+1 miljoen euro), waardoor 
deze terug op het niveau van 2014 komen. 

De gerecupereerde kosten stijgen met 5,3 miljoen euro.

In 2016 werd het proces van leidingregistratie in het ERP verder geoptimaliseerd en werd de integratie met de  
GIS-databank gefinaliseerd. Er werd een aantal business rules opgemaakt. De leidingenprojecten worden voortaan 
individueel afgerekend. Bij afrekening van een project worden de tussenkomsten van derden in de financiering van de 
leiding in mindering gebracht van de overeenkomstige aanschaffingswaarde. De nettowaarde (aanschaffingswaarde –  
tussenkomsten derden) van de leiding wordt geactiveerd en hierop worden dan de afschrijvingen berekend. Indien op pro-
jectniveau de financiering door derden groter is dan de investerinsgkost, wordt het verschil in opbrengst genomen (code 
745 gerecupereerde kosten). Tot en met 2015 werd dit meer globaal bekeken. De totale investeringskost voor een bepaalde 
regio in een bepaalde periode werd verminderd met de totale tussenkomsten derden voor die regio in diezelfde periode.  
De wijziging in werkwijze geeft een resultaatsimpact van 2,6 miljoen euro. 

Voor het proces van de aftakkingen wordt een gelijkaardige business rule gehanteerd. 
Er wordt afgerekend op het niveau van activagroepen.
De tussenkomsten van de klanten voor de aanleg van een aftakking in de provincie Limburg waren globaal gezien 
hoger dan de overeenkomstige investeringskost. Het verschil van 1,6 miljoen werd in opbrengst genomen (code 745 
gerecupereerde kosten).

61. Diensten en diverse goederen (+7,5 miljoen euro)

De kosten voor elektriciteit zijn gestegen met 1,1 miljoen euro. 
De elektriciteitsfactuur omvat drie bestanddelen: de energiekost, de netkosten (distributie- en transmissienet) en de 
heffingen van de overheid. 

De energiekost is quasi gelijk gebleven. De distributie- en transmissiekosten kennen een sterke toename, maar het is 
toch vooral de verhoogde bijdrage aan het energiefonds die het gros van de stijging veroorzaakt (+0,6 miljoen euro). 
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Deze bijdrage, die vanaf 1 maart 2016 wordt aangerekend op de energiefactuur, is niet verbruiksgebonden. Er wordt een 
vast bedrag per afnamepunt aangerekend. De Watergroep heeft zeer veel aansluitingen in laagspanning, waardoor de 
impact van de invoering van de taks aanzienlijk is. 
De kosten voor informatica stijgen met 2,6 miljoen euro. 
De Watergroep doet heel wat inspanningen om haar bedrijfsprocessen te automatiseren en zo de efficiëntie te verhogen. 
De extra uitgaven hebben betrekking op heel wat projecten. We lichten er hieronder een aantal toe.

 In 2016 werd er een nieuw HR-platform uitgewerkt: Vesta Pro. Door alles wat met personeelszaken te maken 
heeft in één systeem te stoppen, wordt een vereenvoudigde en meer automatische werking van personeelszaken 
beoogd. Doel is om te evolueren van een administratieve personeelsorganisatie naar een moderne flexibele en 
klantgerichte HR-afdeling.

 De uitrol van een vernieuwde website met e-loket werd voorbereid. De klanten zullen vanaf eind 2017 naast de 
gegevens over hun gemeente (actieve storingen, kwaliteitsresultaten en tarieven) ook hun gegevens zelf kunnen 
aanpassen via een klantenzone: van digitaal verhuizen, je waterverbruik opvolgen tot je facturen raadplegen en 
betalen (project e-loket & Doccle). 

 De opstart van MoKa (mobiel kantoor) werd voorbereid. Vanaf 2017 zullen fonteiniers, indexopnemers, keurders 
en metervervangers geleidelijk overstappen naar een tablet voor het verwerken van hun taken. Deze aangepaste 
werkorganisatie moet voor een betere dienstverlening naar de klant zorgen, maar ook voor een efficiëntere 
werking van de sectorale dienstencentra.

62. Personeelskost (+0,7 miljoen euro)

Het aantal VTE’s (voltijdse equivalenten) zoals weergegeven in de sociale balans is in 2016 met gemiddeld 30 gedaald 
t.o.v. het gemiddelde van 2015. Deze daling ligt in lijn met de doelstelling uit het toekomstplan om het personeels- 
bestand tegen 2018 te verminderen met 6%. De vermindering moet er komen door efficiëntieverhoging en natuurlijke 
afvloeiing van personeelsleden en niet via naakte ontslagen.
Op 2 september 2016 wijzigde de regeling van de loopbaanonderbreking in de openbare sector. Heel wat oudere 
medewerkers beslisten om voor september nog in het oude systeem te stappen, dat hun toelaat deeltijdse loopbaan-
onderbreking te nemen tot aan de pensioenleeftijd.

In juli werden de lonen geïndexeerd met 2%. Deze verhoging wordt gecompenseerd door de daling van het aantal VTE’s.

Het decreet van 17 december 1997 stelt De Watergroep verantwoordelijk voor de betaling van de pensioenen van 
haar oud-medewerkers. Om aan deze verplichting te kunnen voldoen, heeft De Watergroep een financiële reserve 
opgebouwd. Deze pensioenreserve, die door Ethias beheerd wordt, moet steeds op peil gehouden worden om te  
kunnen voorzien in een voldoende dekkingsgraad van de lopende en toekomstige pensioenen. De raad van bestuur 
ziet erop toe dat er voldoende middelen aan de pensioenkas doorgestort worden. De pensioenbijdrage voor statutaire  
personeelsleden steeg met 2% t.o.v. 2015. 

630. Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa (+2,7 miljoen euro)

De afschrijvingskosten van software stijgen met 2,3 miljoen euro.
In 2015 werd het nieuwe ERP-systeem ‘Neptunus’ in gebruik genomen. De computersoftware wordt lineair afgeschreven 
over 3 jaar. 

631/4. Waardeverminderingen op voorraden en handelsvorderingen (+0,8 miljoen euro)

In 2015 werd het eenheidstarief van de bovengemeentelijke en de gemeentelijke saneringsbijdrage en -vergoeding 
verhoogd met 25%. Aangezien de saneringsbijdrage ondertussen meer dan 50% van de drinkwaterfactuur uitmaakt, 
heeft de sterke stijging van het tarief uiteraard ook een impact op het bedrag van de openstaande klanten. 
De waarderingsregels van De Watergroep voorzien in een waardevermindering van 50% op de handelsvorderingen 
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die ouder zijn dan één jaar. 
De impact van de hogere openstaande facturen laat zich voelen met een toename van de waardeverminderingen op 
handelsvorderingen van 0,7 miljoen euro.

Financieel resultaat

Het financieel resultaat bedraagt -0,7 miljoen euro.

RESULTATENREKENING 2016 Code 2015 2016 <> 2015

FINANCIËLE OPBRENGSTEN 75/76B 4.933 4.873 -60

Opbrengsten uit vlottende activa 751/7 284 226 -58

Kapitaalsubsidies 753 4.649 4.647 -2

FINANCIËLE KOSTEN 65/66B -6.958 -5.619 1.338

Kosten van schulden 650 -6.805 -5.589 1.216

Andere financiële kosten 652/9 -153 -31 122

FINANCIEEL RESULTAAT  
(INCL. NIET-RECURRENTE FINANCIELE KOSTEN/OPBRENGSTEN) -2.025 -747 1.279

De kosten van schulden daalden met 1,2 miljoen euro. 
Het openstaande kapitaal (60 miljoen euro) van de Ethias-lening werd volledig geherfinancierd in 2016 (zie rubriek 17-42).
Bijkomend werd er nog een aantal andere leningen herzien.
In beide gevallen werd er een gevoelig gunstigere rentevoet bedongen, wat een positieve impact heeft op de rentekost.
Bovendien werd de financiële schuld afgebouwd met 16,4 miljoen euro (zie rubriek 17-42).

 Ratioanalyse

Schuldgraad

Code 2014 2015 2016

Uitstaande financiële schuld 173/4-42-43  284.646  285.663  269.349 

Bedrijfsopbrengsten (excl. sanering niet-vennoten) 70/74- Sanering  293.018  308.224  319.139 

SCHULDGRAAD 97,1% 92,7% 84,4%

Een van de uitgangspunten van het toekomstplan is om via een evenwicht in investeringen en inkomsten de schuldgraad 
onder controle te houden. De schuldgraad komt neer op de totale financiële schuld gedeeld door de inkomsten voor De 
Watergroep. Bedoeling is om dat percentage voor drinkwater onder de 80% te houden. Hiervan mag worden afgeweken 
in geval van overnames, maar deze schuldratio moet dan op korte termijn terug naar 80% gebracht worden. Voor de 
business units actief in afvalwater en industriewater worden in de komende jaren nog wel extra schulden toegelaten, 
aangezien in deze markt nog heel wat investeringen nodig zijn om de activiteiten te verruimen. De maximale bovengrens 
voor heel De Watergroep bedraagt 105%.
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Wanneer we de evolutie van de schuldgraad over de jaren bekijken, zien we dat deze gunstig evolueert. 
In 2014 bedroeg de schuldgraad nog 97,14%. Op 31 december 2014 werd de Intercommunale Watermaatschappij 
(IWM) overgenomen door De Watergroep. De lening ter financiering van de overname werd in de rekeningen van 2014 
opgenomen. Gezien het moment van de overname (31-12) stond hier nog geen omzet tegenover. 
In 2015 bleven de schulden quasi gelijk, maar werd er ook omzet gerealiseerd uit de facturatie aan de overgenomen 
IWM-klanten. Hierdoor daalde de schuldgraad naar 92,68%.
Door de toename van de bedrijfsopbrengsten en de positieve liquiditeitspositie van De Watergroep kon de financiële 
schuld afgebouwd worden met 16,3 miljoen euro. De schuldgraad daalt in 2016 dan ook tot 84,40%. 
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De Watergroep streeft ernaar om op termijn met minder personeelsleden efficiënter te gaan werken. 
In 2016 daalde het aantal gemiddelde voltijdse equivalenten (VTE’s) met 30 t.o.v. 2015. De personeelskosten namen 
toe met 0,73% door de verhoogde pensioenbijdrage. Hierdoor neemt de gemiddelde personeelskost per VTE toe  
(van 70 Keur naar 72 Keur).
De toegevoegde waarde per VTE, of anders gezegd de efficiëntie per personeelslid, neemt ook toe (van 105 Keur naar 
113 Keur).
Belangrijk is dat de toegevoegde waarde per VTE een stuk hoger blijft dan de gemiddelde personeelskost per VTE.  
Een gemiddeld personeelslid voegt meer waarde toe aan de onderneming dan dat hij/zij de onderneming kost.
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EBITDA (Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization)

OMSCHRIJVING Rubriek 2014 2015 2016

Omzet 70 481.902 565.926 567.050

Kost voorraad 60/71 -7.379 -6.725 -6.782

Diensten en diverse goederen 61 -375.587 -429.238 -436.715

Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 62 -100.551 -100.661 -101.395

Andere bedrijfskosten 640/8 -24.328 -14.805 -15.528

Andere bedrijfsopbrengsten 74 98.619 72.614 80.311

Geproduceerde vaste activa 72 11.588 9.960 15.422

EBITDA 84.264 97.072 102.364

EBITDA % 17,5% 17,2% 18,1%

Afschrijvingen en waardeverminderingen op immateriële en materiële vaste activa 630 -68.044 -74.749 -77.427

Voorzieningen voor risico's en kosten 635/8 1.705 5.535 -628

Waardeverminderingen op voorraden en handelsvorderingen 631/4 772 -289 -1.104

EBIT 18.696 27.569 23.205

EBIT % 3,9% 4,9% 4,1%

Niet-recurrente bedrijfskosten/opbrengsten 66A/76A -12.726 3.060 669

Financieel resultaat 65/75 -2.034 -2.025 -747

WINST VAN HET BOEKJAAR 3.936 28.604 23.128

WINST % 0,8% 5,1% 4,1%

 Resultaten per divisie

De rekeningen en bijhorende resultaten worden per divisie voorgesteld.
De divisies vertegenwoordigen de hoofdprocessen: drinkwater, afvalwater en industriewater. Om tot een resultaat 
per divisie te komen, werd er een set van regels afgesproken. Geleverde prestaties tussen de divisies worden tegen 
afgesproken tarieven doorgerekend.

De divisies afvalwater en industriewater doen een beroep op een aantal ondersteunende diensten binnen drinkwater. 
Jaarlijks wordt er afgesproken van welke diensten er gebruik zal worden gemaakt, in welke mate en tegen welke kostprijs.

ANALYTISCHE RESULTATEN 

DRINKWATER 14.596

AFVALWATER 7.757

RioP - RR Riopact-vennoten 6.491

West-Vlaanderen 1.157

Oost-Vlaanderen 4.060

Vlaams-Brabant 1.274

Riopact (BU riolen & stille handelsvennootschap) 1.004

Sanering - niet-vennoten 261

INDUSTRIE & SERVICES 775

TOTAAL 23.128



Jaarverslag van de raad van bestuur aan de vennoten over de jaarrekening 2016 Jaarverslag van de raad van bestuur aan de vennoten over de jaarrekening 2016 17

Binnen de divisie afvalwater wordt er een bijkomende opdeling gemaakt.

De RioP-rekeningen zijn niet solidair. Per Riopact-vennoot wordt er jaarlijks een resultaat vastgesteld. Het resultaat 
dat toekomt aan de individuele gemeente mag niet gebruikt worden voor het wegwerken van eventuele negatieve 
resultaten van andere waterdiensten.

De Watergroep en Aquafin beslisten om vanaf 1-1-2015 hun bestaande samenwerking op het vlak van afvalwaterbeheer 
te integreren in een stille handelsvennootschap waarbij de resultaten van die activiteit op een 50/50-basis worden 
gedeeld tussen beide partners.

De Watergroep heeft als beherende vennoot de boekhouding van de stille handelsvennootschap in de eigen boek- 
houding geïntegreerd. De prestaties van de stille handelsvennootschap kunnen geïdentificeerd worden door het 
gebruik van ‘specifieke’ financiële dimensies. Op jaareinde werd 50% van het resultaat van de stille handelsvennoot-
schap toegewezen aan enerzijds de stille vennoot i.e. Aquafin (Code 48 – diverse schuld) en anderzijds De Watergroep.  
Het deel van de marge dat toekomt aan De Watergroep (50%) wordt toegerekend aan de business unit Riolen (divisie 
afvalwater).

Het derde luik binnen de divisie afvalwater heeft betrekking op het saneringsgebeuren van de niet-Riopact-vennoten. 

 De resultaatverwerking

Wat de bestemming van de winst van het boekjaar per einde 2016 ten bedrage van 23,1 miljoen euro betreft, stelt de 
raad van bestuur van De Watergroep aan de algemene vergadering voor het resultaat van het boekjaar over te dragen.

 Kwijting verlenen

De raad stelt tevens voor om kwijting te verlenen aan de bestuurders en aan de commissaris voor het uitgeoefende 
mandaat gedurende het boekjaar 2016.
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Bijkomende elementen

 Belangrijke gebeurtenissen die na het einde van het boekjaar  

 hebben plaatsgevonden

Niet van toepassing.

 Beschrijving van de risico’s en onzekerheden

De Watergroep besteedt aandacht aan duurzaam ondernemen, het milieu, het welzijn en de veiligheid van haar mede- 
werkers en de klanten. De uitbouw van een gericht risicobeheersysteem is een belangrijke schakel in de besluit- 
vorming van het management. De ondernemingsrisico’s worden in kaart gebracht en worden in functie van de vast-
gelegde prioriteiten en middelen geanalyseerd. In functie van de resultaten worden de nodige acties uitgewerkt en 
opgenomen in een jaaractieplan. 

Operationele risico’s

 Levering kwaliteitsvol en voldoende drinkwater
De Watergroep staat in voor het leveren van kwaliteitsvol en voldoende drinkwater bij meer dan 3 miljoen klanten.  
De realisatie hiervan wordt sterk beïnvloed door de beschikbaarheid van de nodige volumes, de kwaliteit van het grond- 
en oppervlaktewater en de technische kennis voor het beheer van de installaties: waterproductiecentra, watertorens, 
reservoirs ...
De realisatie van de opgelegde leveringsverplichtingen wordt gewaarborgd door een permanente opvolging van de 
toevoer en de kwaliteit van de ruwwaterbronnen en de werking van de installaties, gekoppeld aan een 24/7-wachtdienst. 
De mogelijke risico’s die aan dit proces verbonden zijn, werden in kaart gebracht en waar nodig werden acties en op-
volging uitgewerkt om de leveringszekerheid optimaal te garanderen. Tevens zorgen redundante informatica- en com- 
municatiesystemen en de regelmatig geteste Disaster Recovery-plannen en penetratietesten voor een optimale controle. 
Het aangaan van langlopende overeenkomsten met andere drinkwaterbedrijven en de uitbouw van een nooddrink- 
watervoorziening in samenspraak met Aquaflanders laat eveneens toe om bij calamiteiten snel een oplossing te bieden 
en de klanten een minimale dienstlevering te waarborgen. 
Het meerjarige investeringsplan laat tevens toe om de toekomstige productie- en distributievereisten te realiseren bin-
nen het vooropgestelde budget. De interne knowhow met betrekking tot waterproductie en -distributie zijn eveneens 
een belangrijke meerwaarde voor een goede en efficiënte werking. 
De levering van drinkwater betekent ook dat onze toevoer- en distributieleidingen in verbinding staan met de bin-
neninstallatie van onze particuliere en industriële klanten. De verplichte keuring van de binneninstallatie en het  
regelmatig informeren van onze klanten over de verplichte scheiding van drinkwater en andere waterbronnen moet 
contaminaties tot een minimum herleiden. Een goed uitgewerkt staalnameprogramma om de waterkwaliteit permanent 
te monitoren, beperkt de restrisico’s. 
Om de permanente levering van kwaliteitsvol water – nu en in de toekomst – nog beter te waarborgen, worden er water-
veiligheids- en waterleveringsplannen opgemaakt. Deze plannen moeten een beter risicomanagement mogelijk maken.

 Beveiliging technische installaties
In 2016 werd het project Beveiliging Technische Installaties operationeel. Dit moet leiden tot een verdere verhoging 
en modernisering van de bestaande beveiliging van de technische installaties. Alle installaties en kantoorgebouwen 
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zullen voorzien worden van een uniforme toegangsbeveiliging en inbraakdetectie met alarmmelding en via een cen-
traal besturingssysteem beheerd worden. Dit laat toe alle installaties van op afstand te controleren en op te volgen,  
en ook technische problemen inzake toegang van op afstand te beheren. Dit moet het risico verminderen op ongewenste 
indringers die de drinkwaterkwaliteit of -kwantiteit (on)gewild manipuleren. Eventuele inbreuken kunnen snel worden 
gedetecteerd, waarop een gepaste reactie volgt. 

 Black-outs en stroomonderbrekingen
De impact van een mogelijke afschakeling van de elektriciteit werd uitvoering onderzocht en wordt jaarlijks bijgestuurd 
in functie van de aangepaste federale afschakelplannen en de wijzigingen in ons toevoer- en distributienet. Naast het 
uitwerken van een aantal preventieve maatregelen die de bevoorrading van onze klanten maximaal moet garanderen 
tijdens de kritische periodes waar er opgeroepen wordt tot alertheid en die uiteindelijk niet resulteren in een afscha-
keling, werden ook maatregelen uitgewerkt die snel kunnen uitgerold worden bij een effectieve afschakeling (vb. inzet 
van mobiele stroomunits).

Financiële risico’s en gebruik van financiële instrumenten

 Debiteurenrisico
De uitgestelde betaling van het drinkwaterverbruik en de afvoer- en zuiveringsbijdrage brengt mee dat De Watergroep 
de openstaande vorderingen goed moet opvolgen. Een goed uitgebouwd intern debiteurenbeheer en de driemaan-
delijkse voorschotfacturatie zorgen echter voor een sterke daling van het risico op openstaande drinkwaterfacturen. 
Indien deze maatregelen niet zorgen voor een tijdige inning is het mogelijk om een beroep te doen op het uitgewerkte 
externe debiteurenbeheer, dat opgesplitst wordt in een minnelijke en een gerechtelijke fase. De invoering van het begrip 
‘beschermde klant’ en de bijkomende meldingsverplichtingen van de drinkwaterbedrijven bij een eventuele afsluiting 
van de watertoevoer bemoeilijken een snelle en efficiënte inning. 

	Renterisico	en	gebruik	van	financiële	instrumenten
De leninglast wordt onder controle gehouden door de opmaak van een investeringsplan op lange termijn, een uitgaven- 
budget en een uitgewerkt monitoringsysteem om de schuldgraad optimaal te beheersen. De historisch lage markt- 
rentes zorgen ervoor dat de rentelast beperkt blijft. Door een permanente opvolging van de uitstaande leningewn en 
een maximale spreiding over looptijden, aanbieders en vervaldagen wordt het financiële risico beperkt.
In onderstaande tabel vindt u de spreiding van de aflossing van de schuld.
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Om de impact van renteschommelingen te beperken, wordt op de volledige leningenportefeuille een spreidingsplan 
toegepast. De portefeuille wordt gespreid in rentelooptijd, waarbij leningen gaan van een variabele rente voor 3 maand 
naar een vaste rente voor 30 jaar. Onderstaande grafieken geven de spreiding naar rentelooptijd weer in 2015 en 2016:

Schuld naar rentelooptijd 2015

Vlottend

5 jaar

10 jaar

15 jaar

20 jaar

30 jaar

Ethias 
Var 10j

1 jaar

3 jaar

Schuld naar rentelooptijd 2016

Vlottend

10 jaar

15 jaar

20 jaar

25 jaar

30 jaar

5 jaar

1 jaar

3 jaar

12 jaar

De lening ‘Ethias var 10 jaar’ is de lening van 80 miljoen euro die in 2006 werd aangegaan voor de aankoop van 
de spaarbekkens. Hierbij betaalde De Watergroep een jaarlijks variërende rentevoet op basis van de 10-jaarrente.  
In 2015 werd 20 miljoen van deze lening geherfinancierd, in 2016 werd van de gunstige marktomstandigheden gebruik- 
gemaakt om de resterende 60 miljoen te herfinancieren. 

In 2016 werd een lening op 25 jaar opgenomen met een eenmalige aflossing op het einde van de looptijd. Mede hierdoor 
werd de spreiding in looptijd aanzienlijk verhoogd. 

Financiële instrumenten: Interest Rate Swap

Wanneer door omstandigheden de som van de renteherzieningen en het te herfinancieren bedrag opmerkelijk hoger 
is dan gemiddeld, veroorzaakt dit een renterisico dat kan ingedekt worden. In dat geval kan bijgestuurd worden door 
gebruik van financiële instrumenten. Daarom werd al in 2012 een Interest Rate Swap (IRS) doorgevoerd, die is ingegaan  
op 30-11-2015. De rente op een langetermijnkrediet werd door middel van een IRS vastgeklikt. Het betreft een lening 
op 20 jaar, afgesloten op 30-11-2010 met een initieel ontleend kapitaal van 30 miljoen euro en met constante kapi-
taalaflossingen.

De jaarlijkse aflossing blijft behouden, de 5-jaarlijkse herzienbare rente gebaseerd op ISDAFIX 5 jaar +48 basis- 
punten, werd omgezet in een vaste rentevoet van 3,265% per jaar. Op dit moment staat voor de lening nog 21 miljoen 
euro open. De jaarlijkse aflossingen bedragen 1,5 miljoen euro. De IRS vermindert het renterisico en draagt tegelijk 
bij tot een grotere spreiding in de looptijden van de leningenportefeuille. Merk op dat deze transactie enkel dient ter 
indekking en niet ter speculatie. De Swap zal conform de raadsbeslissing en ongeacht het resultaat tot de vervaldatum 
worden aangehouden. Dit is de reden waarom geen aparte provisies dienen geboekt te worden.
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 Werkzaamheden op het gebied van Onderzoek en Ontwikkeling

De volgende jaren zet De Watergroep sterk in op Onderzoek en Ontwikkeling. Er wordt 1% van de drinkwateromzet 
vrijgemaakt om op een nog meer gefundeerde manier watertechnologische kennis te ontwikkelen en in te zetten bij de 
technische bedrijfsprocessen. Dit is een noodzaak om de missie en de visie te realiseren, maar vooral ook de leverings-
zekerheid van kwaliteitsvol drinkwater in de toekomst te garanderen.

De Watergroep maakt aanspraak op een aantal Europese subsidies voor de financiering van haar projecten.
De Belgische overheid voorziet ook in fiscale stimuli voor onderzoek en innovatie. Zo komt De Watergroep in aanmerking 
voor een gedeeltelijke vrijstelling van bedrijfsvoorheffing voor onderzoekers. Het is een maatregel met een significante 
financiële impact. Er werd beslist om het fiscale voordeel terug te investeren in Onderzoek en Ontwikkeling.

Er loopt binnen de directie techniek een uitgebreid programma voor onderzoek, ontwikkeling en innovatie ten behoeve 
van een duurzame, leveringszekere en klimaatbestendige drinkwaterbevoorrading.

Het programma is opgebouwd rond 4 hoekstenen.
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WERKZAAMHEDEN	OP	HET	GEBIED	VAN	ONDERZOEK	EN	ONTWIKKELING	

De	volgende	 jaren	zet	De	Watergroep	sterk	 in	op	Onderzoek	en	Ontwikkeling.	Er	wordt	1%	van	de	
drinkwateromzet	vrijgemaakt	om	op	een	nog	meer	gefundeerde	manier	watertechnologische	kennis	
te	ontwikkelen	en	in	te	zetten	bij	de	technische	bedrijfsprocessen.	Dit	is	een	noodzaak	om	de	missie	
en	de	visie	 te	 realiseren,	maar	vooral	ook	de	 leveringszekerheid	van	kwaliteitsvol	drinkwater	 in	de	
toekomst	te	garanderen.	

De	Watergroep	maakt	 aanspraak	 op	 een	 aantal	 Europese	 subsidies	 voor	 de	 financiering	 van	 haar	
projecten.	
De	 Belgische	 overheid	 voorziet	 ook	 in	 fiscale	 stimuli	 voor	 onderzoek	 en	 innovatie.	 Zo	 komt	
De	 Watergroep	 in	 aanmerking	 voor	 een	 gedeeltelijke	 vrijstelling	 van	 bedrijfsvoorheffing	 voor	
onderzoekers.	Het	 is	een	maatregel	met	een	 significante	 financiële	 impact.	 Er	werd	beslist	om	het	
fiscale	voordeel	terug	te	investeren	in	Onderzoek	en	Ontwikkeling.	

Er	 loopt	 binnen	 de	 directie	 techniek	 een	 uitgebreid	 programma	 voor	 onderzoek,	 ontwikkeling	 en	
innovatie	 ten	 behoeve	 van	 een	 duurzame,	 leveringszekere	 en	 klimaatbestendige	
drinkwaterbevoorrading.	
	
Het	programma	is	opgebouwd	rond	4	hoekstenen.	

	
	
	
HORIZON-	EN	TECHNOLOGIESCAN	

Via	een	analyse	van	de	maatschappelijke	evoluties	en	nieuwe	bedreigingen	worden	de	
onderzoeksnoden	bepaald.	Actieve	deelname	aan	congressen	en	lidmaatschappen	bij	relevante	
organisaties	laten	ons	toe	om	de	vinger	aan	de	pols	te	houden	aangaande	de	technologische,	
ecologische	en	sociaal-economische	ontwikkelingen.	
	

	

Horizon- en technologiescan

Via een analyse van de maatschappelijke evoluties en nieuwe bedreigingen worden de onderzoeksnoden bepaald.  
Actieve deelname aan congressen en lidmaatschappen bij relevante organisaties laten ons toe om de vinger aan de pols 
te houden aangaande de technologische, ecologische en sociaal-economische ontwikkelingen.
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Interne onderzoeksprojecten

De Watergroep heeft als grootste drinkwaterbedrijf van Vlaanderen heel wat expertise in huis. Zij heeft dan ook een 
hele reeks van interne onderzoeksprojecten lopen:

waterproductiecentrum Vlierbeek, ondergrondse ontijzering
organische micropolluenten in ruw- en drinkwater
Niet in Rekening gebracht Water (NRW): projecten ter reductie van het NRW
Model based monitoring
PHREEQC-modellering voor behandelingsprocessen
operationele knelpunten
methodiek technisch assetmanagement leidingen
inzetbaarheid PVC-O
modellering netwerkinfrastructuur: optimalisaties
optimale afsluittechniek
slimme meters: onderzoek wordt verricht naar de mogelijkheden van slimme meters, en bij uitbreiding slimme 
netwerken, vanuit het perspectief van een waterleidingbedrijf
conditiebepaling leidingen
online monitoring: pilootproject met sensoren van de firma Optiqua
risicoanalyse elektriciteit
procescontrole korrelreactoren, op basis van deeltjesgrootte-analyse
optimalisatie flotatie Zillebeke: test nieuw type slibschraper
leveringszekerheidsanalyses
NGS (next generation sequencing)
glasvezeltechnologie voor conditiebepaling
procescontrole
algen: analyse en methodologie om het schadelijke effect van algen op de waterbehandeling te verminderen.
spuiprogramma’s: optimaliseren van de spui-acties met behulp van netwerkmodelleringssoftware
pilootinstallatie waterproductiecentrum Beernem. 

Samenwerking met externe partners

Europees gesubsidieerde onderzoeksprojecten

Interreg, DOC2C’s: samenwerkingsproject voor de verwijdering van natuurlijk organisch materiaal via ionen- 
wisseling. De Watergroep participeert met de semi-industriële installatie in waterproductiecentrum  
De Blankaart.
Interreg, NuReDrain (Nutrient Removal and Recovery from Drainage Water): project samen met 10 internationale 
partners.
Horizon2020, STOP-IT: uitwerken van een meer systematische aanpak van cybersecurity en fysische  
bedreigingen van de drinkwatervoorziening.

Samenwerking universiteiten

Via begeleiding van eindwerken, aanbieden van stages en onderzoeksprojecten met beurs.

Eindwerken: energie uit water, analysemethoden geneesmiddelen
Stage Laboratorium en afdeling Waterbronnen & Milieu
Waterbeschikbaarheid Kluizen: gedetailleerd in kaart brengen van het volledige captatiegebied voor water- 
productiecentrum Kluizen, uitgevoerd door postdoc, met IWT-beurs.
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Overige externe partners

LH2ORA: proefproject op kleine schaal in samenwerking met Vlakwa en de VUB, inzake slimme meters en 
Internet of Things (IoT)
Sigfox Tienen: proefproject op kleine schaal i.s.m. Engie, Hydroko en Maddalena, inzake slimme meters en IoT
Eandis en Infrax: proefproject op kleine schaal inzake slimme meters
Valorisering elektrische flexibiliteit: uitvoering van een proefproject om deze elektrische flexibiliteit in de 
praktijk uit te testen.

OperAqua II

OperAqua II omvat twee bilaterale samenwerkingsovereenkomsten met VITO en respectievelijk KWR voor de uitvoering 
van een onderzoeksprogramma in opdracht van De Watergroep dat moet leiden tot een verbetering van de operationele 
bedrijfsvoering.

VITO

Waterinname-management voor waterproductiecentrum De Blankaart
Model waterbeschikbaarheid voor waterproductiecentra Dikkebus en Zillebeke
Bepalen van de interactie tussen oppervlaktewater en een nabijgelegen freatische grondwaterwinning
Analyse sliblaag spaarbekken waterproductiecentrum De Blankaart
Model waterbeschikbaarheid waterproductiecentrum De Gavers.

KWR

In mei 2016 trad De Watergroep toe tot het BTO-programma (BedrijfsTakOnderzoek) van KWR en eind 2016 als aan-
deelhouder bij KWH. De lidmaatschapsbijdrage werd onder andere ingezet voor de volgende onderzoeksprojecten:

geavanceerde oxidatie
signaleren van en prioriteit toekennen aan bestrijdingsmiddelen die relevant zijn voor drinkwater
effectieve monitoring en regeneratie van hardnekkig verstoppende winputten
antibioticaresistentiegenen in oppervlaktewater en de zuivering
integratie twee oppervlaktewaterwinningen van De Watergroep
implementatie en validatie van een snelle methode voor detectie van enterococcen
het meten van nanodeeltjes (opgesplitst organisch-anorganisch) voor een twintigtal stalen van De Watergroep
toekomstig watergebruik en piekfactoren bij klimaatverandering
fysieke kwetsbaarheid leidingen voor klimaatverandering.

Het overige budget wordt ingezet ter versterking van de Vlaams-Nederlandse waterkennisontwikkeling via samen- 
werking met kennisinstellingen uit Vlaanderen.
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 Het bestaan van bijkantoren

Niet van toepassing.

 Belangrijke verliezen

Niet van toepassing.

 Omstandigheden die de ontwikkeling van de vennootschap  

 aanmerkelijk kunnen beïnvloeden

Niet van toepassing.

 Auditcomité

Ten minste één lid van het auditcomité is een onafhankelijk bestuurder die de nodige deskundigheid bezit op het gebied 
van boekhouding en audit. 

 Bijkomende informatie

Kapitaalsubsidies (art. 100, 5°C W. Venn.)

In 2016 heeft het Vlaams Gewest in het kader van rioleringsprojecten voor 13.678.220,79 euro kapitaalsubsidies toe-
gekend. Er werd een bedrag uitbetaald van 1.752.386,61 euro m.b.t. eerder toegekende subsidies. 

Goedgekeurd door de raad van bestuur op 24 maart 2017

Herman Van Autgaerden    Hans Goossens
voorzitter raad van bestuur   directeur-generaal
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Toelichting jaarrekening 

De volgende pagina’s geven de verkorte versie weer van de jaarrekening van  
De Watergroep. De integrale jaarrekening wordt gepubliceerd bij de Balanscen-
trale van de Nationale Bank binnen de maand na goedkeuring door de algemene  
vergadering. De commissarissen hebben bij de jaarrekening van De Watergroep 
een goedkeurende verklaring zonder voorbehoud gegeven.
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Balans De Watergroep – activa

ACTIVA Code 2016 2015

OPRICHTINGSKOSTEN 20 0,00 0,00

VASTE ACTIVA 21/28 1.350.529.187,48 1.331.392.270,82

Immateriële vaste activa 21 24.016.686,75 27.449.597,88

Materiële vaste activa 22/27 1.314.646.949,02 1.293.281.017,23

A. Terreinen en gebouwen 22 250.497.949,05 259.254.326,43

B. Installaties, machines en uitrustingen 23 871.880.294,25 888.423.665,82

C. Meubilair en rollend materieel 24 5.511.985,97 5.714.754,54

D. Leasing en soortgelijke 25 0,00 0,00

E. Overige materiële vaste activa 26 0,00 0,00

F. Activa in aanbouw en vooruitbetalingen 27 186.756.719,75 139.888.270,44

Financiële vaste activa 28 11.865.551,71 10.661.655,71

VLOTTENDE ACTIVA 29/58 210.466.532,55 195.785.472,36

Vorderingen op meer dan één jaar 29 0,00 0,00

Voorraden en bestellingen in uitvoering 3 5.304.312,20 5.747.491,13

Vorderingen op ten hoogste één jaar 40/41 156.094.190,67 152.959.222,69

A. Handelsvorderingen 40 106.241.889,38 100.085.024,41

B. Overige vorderingen 41 49.852.301,29 52.874.198,28

Geldbeleggingen 50/53 29.002.805,79 0,00

A. Eigen aandelen 50 0,00 0,00

B. Overige beleggingen 51/53 29.002.805,79 0,00

Liquide middelen 54/58 17.295.488,14 34.980.140,57

Overlopende rekeningen 490/1/5 2.769.735,75 2.098.617,97

TOTAAL ACTIVA 20/58 1.560.995.720,03 1.527.177.743,18



Jaarverslag van de raad van bestuur aan de vennoten over de jaarrekening 2016 Jaarverslag van de raad van bestuur aan de vennoten over de jaarrekening 2016 27

Balans De Watergroep – passiva

PASSIVA Code 2016 2015

EIGEN VERMOGEN 10/15 1.096.102.417,11 1.060.507.014,74

Kapitaal 10 662.388.578,82 657.767.406,94

A. Geplaatst kapitaal 100 902.640.250,00 897.881.575,00

B. Niet opgevraagd kapitaal 101 -240.251.671,18 -240.114.168,06

Herwaarderingsmeerwaarden 12 137.426.716,73 147.332.143,20

Reserves 13 122.466.521,39 112.561.094,92

Overgedragen winst/verlies 14 71.609.999,19 48.481.952,66

Kapitaalsubsidies 15 102.210.600,98 94.364.417,02

VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN 16 7.605.380,78 6.977.617,30

SCHULDEN 17/49 457.287.922,14 459.693.111,14

Schulden op meer dan één jaar 17 253.678.601,06 272.966.232,06

A. Financiële schulden 170/4 250.063.828,95 269.348.891,34

B. Handelsschulden 175 0,00 0,00

C. Vooruitbetalingen op bestellingen 176 3.614.474,64 3.614.541,60

D. Overige schulden 178/9 297,47 2.799,12

Schulden op ten hoogste één jaar 42/8 188.085.463,37 172.846.223,76

A. Schulden +1j die binnen het jaar vervallen 42 20.181.470,69 17.260.871,23

B. Financiële schulden 43 0,00 0,00

C. Handelsschulden 44 108.329.978,80 106.197.264,07

D. Ontvangen vooruitbetalingen 46 37.484.442,41 31.730.015,67

E. Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen  
    en sociale lasten 45 9.885.366,52 7.273.279,31

F. Overige schulden 47/48 12.204.204,95 10.384.793,48

Overlopende rekeningen 492/3 15.523.857,71 13.880.655,32

TOTAAL PASSIVA 10/49 1.560.995.720,03 1.527.177.743,18
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Resultatenrekening De Watergroep

RESULTATENREKENING Code 2016 2015

BEDRIJFSOPBRENGSTEN 70/76A 662.967.352,01 652.213.198,81

Omzet 70 567.050.211,45 565.925.965,50

Drinkwater 225.611.530,20 214.682.853,01

Vastrecht drinkwater 37.321.470,22 65.253.714,28

Verbruik drinkwater 182.379.351,73 149.429.138,73

Capaciteitsvergoeding 5.910.708,25 0,00

Sanering 295.756.433,44 293.807.683,76

Vastrecht zuivering 12.350.377,48 0,00

Vastrecht afvoer 18.543.150,38 0,00

Bijdrage/vergoeding zuivering 112.815.874,69 124.327.794,26

Bijdrage/vergoeding afvoer 152.047.030,89 169.479.889,50

Andere omzet 45.682.247,81 57.435.428,73

Waterleveringen aan derden 8.064.286,79 7.566.694,84

Leveringen ander water (industriewater, grijs water ...) 2.713.035,03 2.746.915,72

Prestaties aftakkingen (plaatsen en herstellen  
watermeters …) 6.470.278,03 4.644.480,63

Keuringen 1.955.114,05 1.606.027,50

Dienstverlening sanering 11.957.733,60 23.247.786,64

Rioleringen 11.295.156,26 10.894.461,08

Overige omzet 3.226.644,05 6.729.062,32

Voorraad goederen in bewerking 71 -518.881,35 376.094,55

Geproduceerde vaste activa 72 15.422.352,05 9.960.230,36

Andere bedrijfsopbrengsten 74 80.311.037,79 72.613.672,35

Werkingstoelage Minafonds 61.391.717,08 61.592.110,22

Debiteurenopvolging 6.877.891,35 4.007.108,38

Gerecupereerde kosten 8.421.101,16 3.096.652,21

Diverse operationele opbrengsten 3.620.328,20 3.917.801,54

Niet-recurrente bedrijfsopbrengsten 76A 702.632,07 3.337.236,05
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BEDRIJFSKOSTEN 60/66A -639.092.719,16 -621.583.849,43

Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen 60 -6.262.893,10 -7.100.945,89

Diensten en diverse goederen 61 -436.715.185,20 -429.237.714,23

Kosten sanering -343.126.243,37 -340.651.887,68

Kosten zuivering -186.557.969,25 -185.919.904,49

Kosten afvoer -156.568.274,12 -154.731.983,19

Andere diensten en diverse goederen -93.588.941,83 -88.585.826,55

Water voor doorverkoop -26.140.959,43 -26.310.512,93

Werken aannemers -17.251.193,38 -17.739.599,95

Chemische producten -4.363.468,43 -3.965.992,77

Elektriciteit -9.336.957,58 -8.213.608,52

Onderhoud infrastructuur -5.489.604,84 -5.493.842,06

Informatica -9.007.684,20 -6.337.196,47

Postkosten -4.784.368,49 -3.723.065,20

Voertuigen -2.726.282,86 -2.529.727,00

Overige diensten en diverse goederen -14.488.422,62 -14.272.281,65

Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 62 -101.394.738,22 -100.660.997,20

Bezoldigingen en sociale lasten -76.782.444,15 -76.791.456,34

Pensioenbijdragen -22.914.510,75 -22.265.544,87

Andere personeelskosten -1.697.783,32 -1.603.995,99

Afschrijvingen en waardeverminderingen op vaste activa 630 -77.426.796,91 -74.748.805,60

Waardeverminderingen op voorraden en handelsvorderingen 631/4 -1.104.136,27 -288.503,75

Voorzieningen voor risico's en kosten 635/7 -627.763,48 5.534.500,56

Andere bedrijfskosten 640/8 -15.528.012,31 -14.804.598,56

Taks waterleveringen en oppervlaktewater -8.892.318,31 -7.705.557,50

Sloop -821.955,26 -1.318.196,33

Minderwaarden op handelsvorderingen -3.929.592,08 -3.394.926,59

Diverse operationele kosten -1.884.146,66 -2.385.918,14

Niet-recurrente bedrijfskosten 66A -33.193,67 -276.784,76

BEDRIJFSWINST   23.874.632,85 30.629.349,38

FINANCIËLE OPBRENGSTEN  75/76B 4.872.848,02 4.932.593,39

FINANCIËLE KOSTEN  65/65B -5.619.434,34 -6.957.684,61

WINST VAN HET BOEKJAAR VÓÓR BELASTING 23.128.046,53 28.604.258,16

Resultatenrekening De Watergroep (vervolg)
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Gecoördineerde waarderingsregels
(KB van 08.10.1976 – art. 15 al.2)

(goedgekeurd door de raad van bestuur in zitting van 30 januari 2015)

A. Afschrijvingen

Vanaf 1 januari 1998 worden alle activa pro-rata temporis afgeschreven. 

Oprichtingskosten (20xxx)

De oprichtingskosten worden onmiddellijk ten laste van de resultatenrekening genomen.

Immateriële vaste activa (21xxx)

 Computersoftware (21100): wordt lineair afgeschreven over 36 maanden (33%).
 Know-how (21120): wordt lineair afgeschreven over een termijn van 5 jaar (20%).
 Handelsfonds (21400): wordt afgeschreven over een termijn van 5 jaar (20%). 

Materiële vaste activa (22xxx/25xxx)

1.  Terreinen (22000+22200) (inclusief bovengrondse innemingen)
 Terreinen worden niet afgeschreven, ook niet wanneer er later een gebouw wordt opgericht.
 Terreinen die deel uitmaken van een aangekocht bebouwd onroerend goed en waarbij geen afzonderlijke waarde-
ring kon bekomen worden tussen het terrein en het gebouw (enkel van toepassing voor aankopen t.e.m. 1990) 
worden afgeschreven als integrerend bestanddeel van de totale waarde van het aangekocht onroerend goed.

2.  Gebouwen (221XX+22200)
2.1 Administratie- en exploitatiegebouwen (22100+22200)

 Verwezenlijkt tot en met 31 december 1995: wordt lineair afgeschreven over 50 jaar (2%).
 Verwezenlijkt vanaf 1 januari 1996: wordt lineair afgeschreven over 30 jaar (3,33%).

2.2  Productie- en toevoerinstallaties (22100+22200) in de drinkwaterinfrastructuur (watertorens, reservoirs, druk- 
installaties, pomp- en behandelingsstations)

 Verwezenlijkt tot en met 31 december 1990: deze werden vanaf 1 januari 1991 tot en met 31 december 1995 lineair 
afgeschreven over 60 jaar (1,67%). Vanaf 1 januari 1996 af te schrijven op de netto boekwaarde per  
31 december 1995 en dit over 25 jaar in jaarlijkse gelijke schijven (4%) zodat de totale afschrijvingsduur gebracht 
wordt op 30 jaar.

 Verwezenlijkt met ingang van 1 januari 1991 tot en met 31 december 1995: lineair af te schrijven over 50 jaar (2%).
 Verwezenlijkt vanaf 1 januari 1996: lineair af te schrijven over 30 jaar (3,33%).

Wat de investering in elektromechanische uitrusting (22110) van deze productie- en toevoerinstallaties in de drink- 
waterinfrastructuur betreft (pompen, meet- en regelapparatuur, leidingen, schakelborden … - kortom de roerende  
goederen die onroerend door bestemming zijn geworden): lineair af te schrijven over 20 jaar (5%).
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Wat aanpassings- en renovatiewerken (22120) die als investeringen beschouwd worden (waarde hoger dan 125.000 euro 
voor gebouwen) betreft:

 Indien het totale bedrag van dergelijke werken aan de gebouwen tussen 125.000 en 750.000 euro bedraagt,  
worden ze geactiveerd en lineair afgeschreven over 10 jaar (10%).

 Werken boven de 750.000 euro worden lineair afgeschreven over 20 jaar (5%) (22130).

2.3 Rioolpompstations (22150)
De investering in het bouwkundige deel van de rioolpompstations is lineair af te schrijven over 30 jaar (3,33%).

Wat de investering in elektromechanische uitrusting (22160) van deze rioolpompstations betreft (pompen, meet- 
en regelapparatuur, leidingen, schakelborden … kortom de roerende goederen die onroerend door bestemming zijn  
geworden): lineair af te schrijven over 15 jaar (6,67%). 

3. Activa verworven onder regime van erfpacht of enig ander zakelijk recht (22300)
Worden lineair afgeschreven over de duur van de erfpacht of het zakelijk recht. 

4. Contractueel watergebonden installaties 
De contractueel watergebonden installaties (22400) worden lineair afgeschreven over de duur van het contract. 
De membranen die deel uitmaken van de contractueel watergebonden installaties worden afgeschreven over 5 jaar 
(ultrafiltratiemembranen (22401)) en 3 jaar (membranen voor omgekeerde osmose (22402)). 

5. Spaarbekkens (22500)
De spaarbekkens De Blankaart en Kluizen worden lineair afgeschreven over 20 jaar (5%).

6. Distributieleidingen (23010), aanvoerleidingen (23000) en riolen (23030)
 Het onderscheid tussen aanvoerleidingen (23000) en distributieleidingen (23010) wordt vastgesteld op basis van 
de nominale diameter van de leiding: tot en met nominale diameter 150 mm gaat het om distributieleidingen.

 De drinkwaterleidingen worden lineair afgeschreven over 45 jaar. 
 De riolen (23030) worden lineair afgeschreven over 45 jaar.
 Elke wijziging aan de leidingen en riolen (zowel nieuwe investeringen als vervangingsinvesteringen en buiten- 
gebruikstellingen) wordt op basis van uniforme afgestemde dataregistratieprocedures tussen de technische inven-
taris en de boekhouding afgestemd en vervolgens geboekt.

7. Kamers (op leidingen of riolen) (23020)
De kamers worden lineair afgeschreven over een periode van 20 jaar. 

8. IBA’s (23040)
Lineair af te schrijven over 15 jaar (6,67%).

9. Drinkwateraftakkingen (23060)
De aftakkingen worden lineair afgeschreven over 30 jaar.

10.  Graafmachines (23100)
Lineair af te schrijven over 5 jaar (20%).

11.  Groot gereedschap (compressoren, dammers, werfpompen enz.) (23200)
Lineair af te schrijven over 5 jaar (20%).

12.  Informatica-uitrusting (hardware en systeemsoftware) (23300)
Lineair af te schrijven over 36 maanden (33%).
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13.  Precisie-instrumenten (23400)
Onder andere toestellen gebruikt in het kader van de landmeetkunde: lineair af te schrijven over 5 jaar (20%).

14.  Telecommunicatieapparatuur (radio-uitrusting, modems, telefooncentrales en -toestellen,  
telefaxtoestellen, datatransmissielijnen …) (23500)
Alle nieuwe apparatuur lineair af te schrijven over 5 jaar (20%). 

15. Meubilair (stoelen, kasten, bureaus enz.) (24000 + 24010)
Lineair af te schrijven over 10 jaar (10%).

16.  Laboratoriumuitrusting (24020)
Lineair af te schrijven over 5 jaar (20%).

17.  Voertuigen (zware en lichte vrachtwagens, personenwagens en wagens voor dubbel gebruik) (24100+24110)
Lineair af te schrijven over 5 jaar (20%).

18.  Leasing (25XXX)
Af te schrijven over de duur van het contract. 

B.	 Activeren	van	materiële	vaste	activa

Aangekochte materiële vaste activa

Deze activa worden geactiveerd op basis van de aankoopprijs, verhoogd met de notariskosten, de registratiekosten en 
desgevallend de kosten voor onteigening. 
Andere kosten zoals verlies van veldvruchten, opmetingen, voorlopige ingebruikneming, enz. worden in de resultaten 
opgenomen.

Met eigen middelen geproduceerde vaste activa  
(af te schrijven zoals de aangekochte materiële vaste activa)

Deze activa worden gewaardeerd tegen vervaardigingprijs. Deze bevat naast de aanschaffingskosten van grondstoffen, 
verbruiksgoederen en hulpstoffen, de productiekosten die rechtstreeks aan het individuele product of aan de producten- 
groep toerekenbaar zijn.
Vanaf 2012 worden ook de kosten van ontwerp, studie, controle op de uitvoering van de werken en de medewerking 
aan de oplevering (in het kort ‘engineeringkosten’) geactiveerd. De impact van deze nieuwe waarderingsregel wordt 
toegelicht in het jaarverslag.
Zolang deze activa niet volledig zijn afgewerkt worden ze geboekt op de ‘vaste activa in aanbouw’. 

Tussenkomsten van derden

Tussenkomsten van derden in de financiering van materiële vaste activa worden op de overeenkomstige aanschaffings-
waarde in mindering gebracht.

De afschrijving wordt berekend op de nettowaarde (aanschaffingswaarde – tussenkomsten derden).
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C. Voorraden

Magazijnvoorraden (30xxx)

Waardebepaling van de voorraden bij het opstellen van de jaarlijkse inventarissen. Met ingang van 1 januari 2000 
wordt de voorraad gewaardeerd volgens de FIFO-methode. Er wordt een waardevermindering van 100% geboekt op 
de voorraden ouder dan drie jaar. 

Goederen in bewerking (32xxx)

Deze worden gewaardeerd aan vervaardigingprijs en bevatten enkel de directe kosten.

D. Geldbeleggingen en liquide middelen

De tegoeden aan bankinstellingen worden gewaardeerd aan hun nominale waarde. Een waardevermindering wordt 
geboekt indien de realisatiewaarde op afsluitdatum lager is dan de boekwaarde. 

Betalingen in buitenlandse munt

De omzetting van euro in buitenlandse valuta gebeurt op basis van de officiële wisselkoersen op de dag van de 
transactie. Gezien de geringheid van de transacties met het buitenland, worden er geen provisies voor wisselkoers- 
schommelingen aangelegd.

E. Voorzieningen voor risico’s en kosten

Er wordt een voorziening voor risico’s en kosten aangelegd voor de op afsluitdatum gekende risico’s en mogelijke 
verliezen die ontstaan zijn tijdens het boekjaar of voorgaande boekjaren.

F. Vorderingen op ten hoogste een jaar

De voorziening voor dubieuze debiteuren wordt als volgt berekend:
(totale handelsvorderingen ouder dan één jaar aan 50%) + (totale handelsvorderingen ouder dan twee jaar aan 100%).

G. Onderzoek en ontwikkeling

De kosten verbonden aan onderzoek en ontwikkeling worden ten laste genomen van de resultatenrekening van het 
boekjaar waarin ze gemaakt werden. 

H. Omzet uit waterverkoop

Gezien de systematiek en de periodiciteit van de facturatie binnen het verkoopproces wordt de factuurdatum als basis 
voor de omzetafgrenzingen weerhouden.
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