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Het voorliggende verslag geeft een toelichting bij de jaarrekening 2014 en bij de verschillende bewegingen  
in de balans en de resultatenrekening, zodat deze in hun juiste context kunnen gesitueerd worden. 

Om de leesbaarheid te bevorderen, zijn de bedragen in miljoen euro weergegeven. 
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Inleiding

In 2014 hebben zich een aantal belangrijke gebeurtenissen voorgedaan die een zichtbare impact hebben op de rekenin-
gen en hun voorstelling.

 In 2014 werden het gemeentelijk Waterbedrijf van Hoeilaart en de Intercommunale Watermaatschappij (IWM) over-
genomen door De Watergroep.

 Op 1 januari 2010 ging RioP van start. Met RioP biedt De Watergroep haar vennoten een totaaloplossing voor de sa-
nering van hun afvalwater. In 2014 traden 2 vennoten toe tot RioP: de gemeente Herzele op 1 januari 2014 en de stad 
Aarschot op 1 juli 2014.

 Op 1 januari 2007 trad de wet van 27 oktober 2006 betreffende het toezicht op de instellingen voor bedrijfspen- 
sioenvoorzieningen (IBP-wet) in werking. Volgens deze wet moest De Watergroep haar pensioenen vanaf 1 januari 
2007 financieren zoals in de private sector. Concreet betekende dit dat De Watergroep de financiering moest omscha-
kelen van een repartitiesysteem naar een kapitalisatiesysteem. Vanuit dat oogpunt heeft de Raad van Bestuur in 
2007 een pensioenvoorziening aangelegd in haar boekhouding. Jaarlijks werd deze pensioenvoorziening aangepast 
op basis van geactualiseerde berekeningen.

 Bij decreet van 23 december 2011 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2012 werd het decreet 
van 17 december 1997, dat de pensioenen van De Watergroep regelt, gewijzigd in die zin dat het Vlaams Gewest zich 
uitdrukkelijk garant stelt voor de goede afloop van de verbintenissen van de pensioenregelingen van De Watergroep. 
Hierdoor hoefde De Watergroep de omschakeling van een repartitiesysteem naar een kapitalisatiesysteem niet lan-
ger te maken. 

 In 2014 keurde het Vlaams Parlement een nieuwe wijziging van het pensioendecreet goed. Het decreet van 17 de-
cember 1997 regelt nu uitdrukkelijk dat De Watergroep met betrekking tot haar pensioenen geen voorziening hoeft 
aan te leggen volgens de bepalingen van het koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het wetboek 
van vennootschappen en dat De Watergroep haar pensioenen moet financieren volgens de eigen bepalingen waarin 
het decreet voorziet.

 De pensioenvoorziening die in het verleden werd opgebouwd wordt bijgevolg teruggenomen in de jaarrekening van 
2014 op dezelfde manier zoals ze historisch aangelegd was.

 De Raad van Bestuur van 30 januari 2015 besliste de waarderingsregels te wijzigen om de afschrijvingsduur van de 
vaste activa in overeenstemming te brengen met de economische gebruiksduur van deze activa, daar waar in het 
verleden uitgegaan werd van de technische levensduur. De nieuwe waarderingsregels zijn van kracht vanaf 1 januari 
2014, maar ook de bestaande activa werden in overeenstemming gebracht met deze nieuwe regels. We zetten de 
belangrijkste wijzigingen even op een rijtje: 

 – De afschrijvingsduur van de drinkwaterleidingen en rioolleidingen wordt ingekort tot 45 jaar.
  Vanuit de opgebouwde ervaring van de leidingenregistratie sinds 2007, werd vastgesteld dat de economische  

 levensduur van de leidingen gevoelig korter is dan de technische levensduur. 
  In 2007 werden de leidingen geherwaardeerd met als bedoeling te komen tot een permanente boekhoudkundige 

 inventaris van deze leidingen. Uitgangspunt hierbij was dat de GIS-databank zou zorgen voor de fysieke inventaris.  
 Bij gebrek aan andere gegevens werd in 2007 de afschrijvingsduur gebaseerd op de technische levensduur. Sinds- 
 dien is er echter veel ervaring opgebouwd over de bewegingen van de leidingen en blijkt dat de economische 
 levensduur (de effectieve gebruiksduur van de leidingen) gevoelig korter is dan de technische levensduur. In de 
 loop van boekjaar 2014 werden deze gegevens verder geverifieerd door de interne audit, waarbij werd bevestigd 
 dat de gemiddelde economische levensduur ongeveer 45 jaar bedraagt. 

 – Alle activa worden afgeschreven zonder behoud van een restwaarde.
 – Tussenkomsten van derden in de financiering van materiële vaste activa worden op de overeenkomstige aanschaf- 

 fingswaarde in mindering gebracht. De afschrijving wordt berekend op de nettowaarde (aanschaffingswaarde –  
 tussenkomsten derden).
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  Voorheen werden de bijdragen van derden voor de financiering in leidingen, aftakkingen en riolen op het passief  
 (op korte termijn) geboekt in plaats van in mindering te brengen van het desbetreffende actief. Dit bemoeilijkte  
 echter de interpretatie van de cijfers en de ratio’s van De Watergroep.

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 2014 sluit af met een balanstotaal van 
1.482 miljoen euro en de resultatenrekening sluit af met een winst van 3,9 miljoen euro. 

De cashflow stijgt met 2,27 miljoen euro. Dit cijfer geeft een goede indicatie van het autofinancierend vermogen van  
De Watergroep. Het toont aan hoeveel liquiditeiten vrijkomen om investeringen te financieren. Indien meer geïnves-
teerd wordt dan de cashflow, zal dat moeten gebeuren met extra leningen.

In tegenstelling tot de klassieke berekening van de cashflow wordt in De Watergroep ook rekening gehouden met de 
geactiveerde interne productie en de afschrijving op kapitaalsubsidies. De correctie voor deze niet-kasopbrengsten 
weegt in de meeste andere ondernemingen niet zwaar door, maar in De Watergroep maken ze een wezenlijk onderdeel 
uit van de opbrengsten. 
 

Boekjaar	 Resultaat	 Afschrijvingen	 Geactiveerde	 Cashflow	 Verschil
  +  interne  met vorig
  voorzieningen productie  jaar
   + subidies

 2004 5,48 44,39 9,73 40,14 5,88
 2005 18,39 43,81 12,81 49,39 9,25
 2006 -20,87 75,54 18,68 35,99 -13,40
 2007 -0,25 67,87 13,22 54,40 18,41
 2008 1,77 50,43 5,29 46,91 -7,49
 2009 3,93 57,29 7,40 53,82 6,91
 2010 -4,68 48,74 9,02 35,04 -18,78
 2011 6,33 44,61 8,92 29,36 -5,68
 2012 6,32 63,81 15,45 54,68 25,32
 2013 15,28 52,15 15,78 51,65 -3,03
 2014 3,94 65,57 15,59 53,92 2,27
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Bespreking van de jaarrekening 2014

 De balans

Het balanstotaal is gedaald met 331 miljoen euro. 

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

Op 1 januari 2014 werd het gemeentelijk waterbedrijf van Hoeilaart overgenomen. 
De waarde van de door Hoeilaart ingebrachte activa bedraagt 5,5 miljoen euro (code 22-23). Deze activa werden ver-
goed door 0,9 miljoen euro volgestorte aandelen (code 10), de rest werd in liquide middelen betaald. 

Op 1 december 2014 werd de overeenkomst met de Intercommuale Watermaatschappij (IWM) ondertekend. Hierin 
werd overeengekomen dat De Watergroep alle productie- en distributieactiviteiten van IWM zou overnemen met 
ingang vanaf 31 december 2014. De waarde van de overgenomen activa bedraagt 56,9 miljoen euro ( code 20/28). Ook 
de lopende bankleningen (12,9 miljoen euro) werden overgenomen (code 17 en 42). De gemeentevennoten van IWM 
verkregen naar aanleiding van de overname een deelneming in het kapitaal van De Watergroep (11,9 miljoen euro – 
code 10). De cashvergoeding ten behoeve van IWM werd gefinancierd door een kortlopend krediet van 30 miljoen euro 
(code 43), dat in de loop van 2015 zal worden omgezet in een langlopende lening.

De gemeenten Herzele en Aarschot traden toe tot RioP, de economische waarde van hun rioleringsstelsels bedraagt 
18,9 miljoen euro (code 23). De gemeenten werden deels vergoed met een aandelenkapitaal van 14,4 miljoen euro 
(code 10).

De wijziging van de waarderingsregels heeft een grote impact op de balans (code 23 en code 12).
De afschrijvingsduur van de drinkwaterleidingen en riolen werd ingekort tot hun economische gebruiksduur van  
45 jaar, daar waar voorheen met de technische afschrijvingsduur van 75 jaar gerekend werd. Bijkomend worden alle 
activa voortaan afgeschreven zonder behoud van een restwaarde, aangezien deze waarde op het moment van buiten-
gebruikstelling verwaarloosbaar is. 
Om de boekwaarde van de bestaande activa te reduceren tot hun economische gebruikswaarde, gebaseerd op een 
levensduur van 45 jaar, werden bijkomende afschrijvingen geboekt voor een totaal van 319,5 miljoen euro (code 23). 
Deze bijkomende afschrijvingen werden via het uitzonderlijk resultaat verwerkt (code 660). 
De kapitaalsubsidies met betrekking tot deze activa werden eveneens gecorrigeerd. Deze correctie heeft een impact 
op het financieel resultaat (code 752/9 – 0,5 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. Door het afschaffen van de restwaarde diende de waarde van deze herwaardering gecorrigeerd te worden. 
Conform het CBN-advies 2011/4 werd de boekwaarde van de geherwaardeerde aftakkingen (code 23) verminderd 
met 65,8 miljoen euro, alsook de tegenpost in het eigen vermogen (12). 

In 2014 werden de nieuwe waarderingsregels toegepast, dit heeft een impact van 11 miljoen euro op het bedrijfs-
resultaat. Door het toepassen van de kortere afschrijvingstermijn en het afschaffen van de restwaarde stijgen de af-
schrijvingen met 11 miljoen euro. 
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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 opge-
bouwd. 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. Zo bedraagt de financiële reserve, beheerd 
door Ethias, 184,5 miljoen euro op 31 december 2014.
Jaarlijks wordt op basis van een actuariële berekening de toekomstige pensioenverbintenis vastgesteld. Deze nam 
toe met 22 miljoen euro en bedraagt op 31 december 2014 728 miljoen euro.
Het deel van de pensioenverbintenis dat niet gedekt wordt door de financiële reserve, werd tot vorig boekjaar tot uit-
drukking gebracht op de balans. 
Zo werd er in het verleden een voorziening voor pensioenen opgebouwd van 543,4 miljoen euro (code 160). Deze 
voorziening werd deels aangelegd via de resultatenrekening (307,2 miljoen euro) en deels via het eigen vermogen 
(code 14 – 236,2 miljoen euro).
In 2014 werd het pensioendecreet van toepassing op De Watergroep gewijzigd door het Vlaams Parlement. Het de-
creet regelt nu uitdrukkelijk dat De Watergroep geen voorziening voor pensioenen hoeft aan te leggen volgens de 
bepalingen van het KB van 30 januari 2001 tot uitvoering van het wetboek van vennootschappen. 

Naar aanleiding van deze decreetswijziging werd de voorziening voor pensioenen (code 160) van 543,4 miljoen euro 
teruggenomen. Het gedeelte dat aangelegd werd via de resultatenrekening werd teruggenomen via het uitzonderlijk 
resultaat (code 762 – 307,2 miljoen euro), het deel dat via het eigen vermogen werd aangelegd werd ook via het eigen 
vermogen teruggenomen (code 14 – 236,2 miljoen euro). 

Om aan hun saneringsverplichtingen op bovengemeentelijk vlak te kunnen voldoen, hebben de drinkwaterbedrijven 
een contract afgesloten met Aquafin NV. De aangerekende kosten van Aquafin worden onder de bedrijfskosten opgeno-
men. Omdat de bijdragen van de abonnees ontoereikend zijn om de kosten van de zuivering te dragen, werd voorzien 
in een tussenkomst van het MINA-fonds. Deze tussenkomst wordt verwerkt via de bedrijfsopbrengsten.
De eventueel te veel/te weinig ontvangen gelden vanuit het MINA-fonds worden als een diverse schuld (code 48) / 
vordering (code 41) op de balans geboekt. 
Tot en met werkingsjaar 2012 bouwde De Watergroep een overschot aan MINA-toelagen op van 37 miljoen euro. Vanaf 
2013 werd er bij de toekenning van de werkingstoelagen rekening gehouden met de in het verleden ‘te veel’ toege-
kende bedragen. Zo werd het ‘MINA-overschot’ einde 2013 (32,9 miljoen euro) omgebogen tot een vordering op het 
MINA-fonds van 8,5 miljoen euro op het einde van het werkingsjaar 2014 (code 41).
In december 2013 werd al een	factuur	van	Aquafin ontvangen met betrekking tot het eerste kwartaal 2014 ten bedrage 
van 35,6 miljoen euro. Deze kosten werden via de overlopende rekening ‘over te dragen kosten’ (code 490) toegere-
kend aan boekjaar 2014. Eind 2014 deed deze situatie zich niet opnieuw voor. 

 De resultatenrekening

De Watergroep sluit haar resultatenrekening van boekjaar 2014 af met een winst van 3,9 miljoen euro.

Bedrijfsresultaat

Net zoals vorig jaar (19,6 miljoen euro) realiseert De Watergroep een bedrijfswinst (18,7 miljoen euro). Het resultaat 
van De Watergroep kan niet aan één gebeurtenis worden toegewezen, maar meerdere parameters hebben hiertoe 
geleid.
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De omzet (exclusief sanering) stijgt met 11,8 miljoen euro. Ondanks het feit dat er een lichte stijging is van het ge-
factureerde waterverbruik stellen we toch vooral vast dat de omzetstijging te wijten is aan een aantal tariefstijgingen.

In 2014 traden twee gemeenten toe tot RioP. De saneringsomzet van deze nieuwe vennoten bedraagt 1,5 miljoen euro 
en blijft behouden binnen De Watergroep.

Zoals hierboven aangehaald werden in 2014 de nieuwe waarderingsregels toegepast. De afschrijvingsduur van de 
drinkwaterleidingen en riolen werd ingekort tot hun economische gebruiksduur van 45 jaar, daar waar voorheen met de 
technische afschrijvingsduur van 75 jaar gerekend werd. Bijkomend worden alle activa voortaan afgeschreven zonder 
behoud van een restwaarde.
Door het toepassen van de nieuwe waarderingsregels stijgen de afschrijvingen met 11 miljoen euro (code 630).

Bij de rubriek voor voorzieningen voor risico’s en kosten (code 635/7) zien we een daling van 2,4 miljoen euro.
In 2013 werd de voorziening voor het vervangen van loden aftakkingen afgebouwd met 10,4 miljoen euro. In 2014 
werd de voorziening aangewend voor een bedrag van 2,9 miljoen euro voor de uitgevoerde vervangingen. Naar aan-
leiding van de overname van het gemeentelijk waterbedrijf Hoeilaart en IWM werd er een bijkomende voorziening 
aangelegd voor de nog te vervangen loden aftakkingen voor 0,9 miljoen euro. 
In 2013 werd een bijkomende voorziening voor pensioenen aangelegd van 6 miljoen euro.
Sinds de wijziging van het pensioendecreet in 2014 hoeft De Watergroep geen voorziening voor pensioenen meer aan 
te leggen. 

Financieel resultaat

Het financieel resultaat bedraagt -2 miljoen euro.
Dit resultaat ligt in lijn met vorig jaar. De Watergroep blijft immers streven naar schuldstabilisatie, gemeten als verhou-
ding omzet/schuld.

De volledige afwijking met vorig jaar is de resultante van de wijziging van de waarderingsregels (-0,5 miljoen euro 
– code 752/9). 
De wijziging van de waarderingsregels heeft een impact op boekwaarde van de activa, maar ook de kapitaalsubsidies 
die betrekking hebben op deze activa werden in overeenstemming gebracht met de nieuwe waarderingsregels.

Uitzonderlijk resultaat

Het uitzonderlijk resultaat bedraagt -12,7 miljoen euro.
Het uitzonderlijk resultaat wordt bepaald door twee grote transacties: de terugname van de pensioenvoorziening en 
de wijziging van de waarderingsregels. 

Het aangepaste pensioendecreet van 17 december 1997 regelt nu uitdrukkelijk dat De Watergroep geen voorziening 
voor pensioenen hoeft aan te leggen volgens de bepalingen van het KB van 30 januari 2001 tot uitvoering van het 
wetboek van vennootschappen. 
Naar aanleiding van deze decreetswijziging werd de voorziening voor pensioenen (code 160) van 543,4 miljoen euro 
teruggenomen. Het gedeelte dat aangelegd werd via de resultatenrekening werd teruggenomen via het uitzonderlijk 
resultaat (code 762 – 307,2 miljoen euro). 

De hierboven beschreven aanpassingen van de waarderingsregels worden ook toegepast op de bestaande activa, 
waardoor hun waarde gereduceerd wordt tot hun economische gebruiksduur. 
Hiervoor werden bijkomende afschrijvingen geboekt voor een totaal van 319,5 miljoen euro (code 23). Deze bijko-
mende afschrijvingen werden via het uitzonderlijk resultaat verwerkt (code 660). 
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 Resultatenrekening per waterdienst

De bijzondere analytische resultatenrekeningen per 31 december 2014 werden opgesteld op basis van toerekenings-
regels en een allocatiemodel dat gevalideerd werd door de Raad van Bestuur en de provinciale bureaus van de pro-
vinciale waterdiensten en de RioP-diensten. Het allocatiemodel gebruikt een aantal verdeelsleutels en doorloopt een 
aantal fases om zo tot een resultatenrekening per waterdienst te komen. 

De RioP-rekeningen zijn niet solidair. Dit betekent dat het resultaat toekomt aan de individuele gemeente en bijgevolg 
niet gebruikt kan worden voor het wegwerken van eventuele negatieve resultaten van andere waterdiensten.

 De resultaatverwerking

Wat de bestemming van de winst van het boekjaar per einde 2014 ten bedrage van 3,9 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 2014.

	 Resultaten		 Verdeling	 Resultaten	
 P- en G- resultaat P-dienst na
 diensten G-dienst verdeling
   G-dienst

West-Vlaanderen 10,45 -12,11 -1,66
Oost-Vlaanderen 8,13 -7,01 1,12
Vlaams-Brabant 11,31 -10,37 0,94
Limburg 9,97 -10,80 -0,83
Gemeenschappelijke waterdienst -40,29 40,29 0,00
RioP West-Vlaanderen 0,66 0,00 0,66
RioP Oost-Vlaanderen 3,15 0,00 3,15
RioP Vlaams-Brabant 0,56 0,00 0,56

Totaal 3,94 0,00 3,94

Cijfers in miljoen euro / P-dienst: provinciale waterdienst / G-dienst: gemeenschappelijke waterdienst
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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

In 2014 heeft de afdeling Bedrijfsrisicobeheer een uitgebreide screening gedaan naar de potentiële risico’s binnen 
De Watergroep. Dit resulteerde in een opsomming van de prioritaire risico’s en het bepalen van een Jaaractieplan  
Bedrijfsrisicobeheer 2015, waarin de belangrijkste risico’s werden weerhouden. Deze kunnen teruggebracht worden 
tot:

Operationele risico’s

 Productie en kwaliteit

De Watergroep is voor de productie van drinkwater in belangrijke mate afhankelijk van de beschikbare volumes en 
de kwaliteit van het grond- en oppervlaktewater. Om de opgelegde leveringsverplichtingen permanent te kunnen 
waarborgen, worden beide externe waterbronnen op een permanente wijze opgevolgd door het ondernemen van alle 
mogelijke acties om contaminaties te voorkomen en de beschikbare volumes in kaart te brengen. Door het aangaan 
van langlopende overeenkomsten met andere drinkwaterbedrijven kan De Watergroep tevens het hoofd bieden aan 
eventuele problemen die zich tijdelijk zouden kunnen voordoen. 

Door de permanente analyse van de investeringsbehoeften en de opmaak van een meerjarig investeringsplan en de 
waterleveringsplannen zorgt De Watergroep er eveneens voor dat toekomstige productie- en distributieproblemen 
preventief aangepakt worden en noodzakelijke (renovatie-)investeringen tijdig worden ingepland. De intern beschik-
bare technologische knowhow inzake waterproductie en waterdistributie betekent eveneens een belangrijke meer-
waarde voor De Watergroep. De in 2014 gestarte opmaak van de waterveiligheidsplannen moet ervoor zorgen dat de 
drinkwaterkwaliteit van het geproduceerde drinkwater behouden blijft tot en met de levering bij de klant. 

 Tijdelijke leveringsonderbrekingen

Niettegenstaande de bovenvermelde maatregelen om de kwantiteit en kwaliteit te waarborgen, kunnen er zich na-
tuurlijk tijdelijke voorziene en onvoorziene leveringsonderbrekingen voordoen ten gevolge van interne en externe 
oorzaken. De overlast hiervan probeert De Watergroep echter te minimaliseren door een goed uitgebouwde en per-
manente wachtdienst van deskundige medewerkers verspreid over het ambtsgebied. Dit moet toelaten om binnen een 
aanvaardbare termijn aanwezig te kunnen zijn om een voorlopige of permanente oplossing te voorzien, zodat de klant 
terug kan beschikken over een minimale drinkwaterlevering. Indien dit laatste echter omwille van kwaliteitsredenen of 
technische mogelijkheden niet mogelijk is, kan De Watergroep ook een beroep doen op de nooddrinkwatervoorzienin-
gen die in samenwerking met AquaFlanders en de overige drinkwaterbedrijven werden uitgebouwd. 

Het gebruik van informatica en telecommunicatie beïnvloedt in sterke mate de operationele werking en sturing van 
De Watergroep. De inzet van voldoende redundante systemen en de regelmatig geteste Disaster Recovery-plannen 
beperken de impact sterk. Tevens worden mogelijke inbraken in onze systemen door derden op regelmatige basis 
opgevolgd en getest.
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 Contaminaties door derden

Het leveren van drinkwater bij de klanten betekent dat ons toevoer- en distributienet permanent gekoppeld is met 
de binneninstallatie van onze particuliere en industriële klanten. Dit brengt mee dat er een sluipend gevaar bestaat 
voor contaminaties ten gevolge van ongeoorloofde koppeling tussen de binneninstallatie en ons drinkwaternet. Re-
gelmatige controles van de waterkwaliteit en een goed uitgewerkt actieprogramma bij een ondrinkbaarheid moeten 
de risico’s beperken. 

 Beveiliging installaties tegen indringers

De talrijke installaties gespreid over ons ambtsgebied zorgen voor een veiligheidsrisico omwille van mogelijk kwaad 
opzet door internen of externen. Door een permanente controle van de drinkwaterkwaliteit en de werking van de in-
stallaties kunnen we dit risico echter sterk minimaliseren. Tevens werd in 2014 gestart met het opnieuw inventariseren 
van de bestaande technische beveiliging van onze installaties met als doel de beveiliging verder te optimaliseren.

Financiële	risico’s

 Debiteurenrisico

Omdat het geleverde water a posteriori wordt gefactureerd, is De Watergroep blootgesteld aan het niet (tijdig) betalen 
van de facturen. Door een accurate debiteurenopvolging worden de betalingsproblemen echter snel gedetecteerd en 
kan er tijdig ingegrepen worden. De sterke reglementering beperkt echter wel de mogelijkheden van De Watergroep 
om steeds op een gepaste manier te reageren. 

 Kredietrisico

Door een permanente opvolging van de uitgaven en inkomsten wordt de schuldenlast van De Watergroep onder con-
trole gehouden. De opmaak van de investeringsplannen op lange termijn en de budgetopvolging moeten dit mee 
ondersteunen, wat nog strikter zal gebeuren na de invoering van het ERP-systeem dat momenteel in ontwikkeling is. 

 De Watergroep anno 2045

De drinkwater- en rioleringsactiviteiten van De Watergroep zijn een zeer kapitaalintensieve activiteit die in belangrijke 
mate gefinancierd wordt door langlopende leningen. 
De huidige lage marktrentes hebben als voordeel dat de financieringskost laag blijft. Toch is er een monitoringsys-
teem opgezet om de schuldgraad te beheersen, zodat het risico op kostenstijging bij aantrekkende marktrentes wordt 
ingeperkt. De spreidingsstrategie bestaat uit een spreiding van de herzieningen en herfinancieringen over 5 jaar, een 
spreiding van de looptijd, een spreiding van vervaldagen over het jaar en de keuze voor niet-systematische indekking. 

De noodzakelijke langetermijninvesteringen zorgen ervoor dat de resultaten van De Watergroep sterk bepaald worden 
door de toekomstige evoluties in de drink- en afvalwatersector. De huidige investeringen worden immers verwacht te 
renderen voor een periode van 10 tot 45 jaar, maar het aanbod van nieuwe technologieën, gewijzigde consumptiepa-
tronen … kan de vraag naar drinkwater en rioleringsactiviteiten sterk beïnvloeden en ons bedrijfsmodel onder druk 
zetten. 

De opmaak van Kritieke Prestatie-Indicatoren (KPI’s) moet toelaten om de beschikbare managementinfo en rapporte-
ring nog beter af te stemmen op de noden en zo tot snelle en correcte managementbeslissingen te komen. 

Risico’s verbonden aan de wet- en regelgeving

De externe en vaak snel wijzigende wet- en regelgeving – m.b.t. waterkwaliteit, klanten, milieu, veiligheid, tarieven … – 
heeft een belangrijke impact op De Watergroep. Dit vereist een regelmatige bijsturing van de interne werking en heeft 
een invloed op het financiële resultaat en de leveringszekerheid. Het permanent opvolgen van het wetgevende kader 
en waar mogelijk het proactief meewerken aan de uitbouw ervan moet toelaten om tijdig te kunnen ageren.
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 Veiligheids- en welzijnsrisico’s

De inzet van medewerkers bij de uitvoering van opdrachten bij de klant thuis en op openbare plaatsen gaat gepaard 
met belangrijke veiligheidsrisico’s. Daarom worden jaarlijks talrijke opleidingen georganiseerd en de nodige persoon-
lijke beschermingsmiddelen ter beschikking gesteld om de risico’s te beperken en de veiligheid en het welzijn van de 
medewerkers te waarborgen. De bestaande actieplannen zorgen voor een preventieve aanpak en worden aangepast in 
functie van de prioriteiten en de resultaten van het incidentonderzoek.

Het uitwerken van een adequaat risicobeheer moet toelaten om bestaande of toekomstige provisies nauwkeurig te 
bepalen en te omschrijven.

 Werkzaamheden op het gebied van onderzoek en ontwikkeling

Er loopt een uitgebreid programma voor onderzoek, ontwikkeling en innovatie ten behoeve van een duurzame, leve-
ringszekere en klimaatbestendige drinkwaterbevoorrading. Via een brainstormsessie medio 2014 werden de onder-
zoeksnoden voor 2015 in kaart gebracht.

Horizon- en technologiescan

Via een analyse van de maatschappelijke evoluties en nieuwe bedreigingen worden de onderzoeksnoden bepaald. 
Om de technologische ontwikkelingen op de voet te volgen, wordt onder meer actief deelgenomen aan diverse  
wetenschappelijke congressen. Zo hebben medewerkers van de directie techniek van De Watergroep in 2014 lezingen 
gegeven op 4 IWA-congressen, op een congres van het WssTP (European Technology Platform for Water) en op het 
CIW-waterforum. 

Interne onderzoeksprojecten

 Chloraatproblematiek: Naar aanleiding van vragen van West-Vlaamse voedingsbedrijven over een te hoog gehalte 
aan chloraat in het geleverde leidingwater, werd literatuuronderzoek verricht naar de aanwezigheid van chloraat in 
drinkwater en werden mogelijke bronnen geïdentificeerd. Het hoge chloraatgehalte bleek veroorzaakt te worden 
door de decompositie van hypochloriet in de hypochlorietopslagtanks van waterproductiecentrum De Blankaart. 
Deze reactie, die sneller verloopt naarmate de temperatuur hoger is, verklaart waarom de problemen zich in de zo-
mer hebben voorgedaan. Op basis van de analyse van de chloraatproblematiek werd een actieplan opgesteld om 
problemen in de toekomst te vermijden.

 Analyse van chloraat en perchloraat: Voor deze parameters werd een analysemethode ontwikkeld waarbij gebruik 
wordt gemaakt van de koppeling van ionchromatografie met massaspectrometrie. Deze techniek is zeer gevoelig en 
heeft een zeer grote specificiteit. Met deze techniek kon het chloraatgehalte, afkomstig van de desinfectiestap in de 
oppervlaktewaterproductiecentra, worden opgevolgd.

 Flotatie: Optimalisatie van de flotatie-filtratie-installatie van Kluizen. De resultaten van het onderzoek om de pro-
ductiecapaciteit met 10% te verhogen, werd dit jaar op industriële schaal gebouwd.

 Conditiebepaling leidingen: Onderzoek wordt gevoerd naar niet-destructieve technieken voor de conditiebepaling 
van leidingen.

 Flowcytometer: Flowcytometrie als techniek stelt ons in staat om op een snelle manier een screening uit te voeren 
naar de aanwezigheid van levende en dode bacteriën. Door de veel grotere gevoeligheid kan het effect van water-
behandelingsprocessen op de verwijdering van micro-organismen gedetailleerder worden uitgediept. Tevens kun-
nen wijzigingen in de bacteriologische waterkwaliteit in het distributienet in kaart worden gebracht. Bij calamiteiten 
(indringen van vreemd water in het distributienet) kan zeer snel de verontreiniging worden gelokaliseerd en kunnen 
de effecten van spoelingen en desinfecties worden opgevolgd.
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 Ondergrondse ontijzering: Er is onderzoek opgestart om na te gaan in hoeverre ondergrondse ontijzering zou kun-
nen worden toegepast. Daarbij wordt belucht grondwater geïnjecteerd in het winningsveld. Hierdoor zal het ijzer 
neerslaan in de ondergrond en is het opgepompte water vrij van ijzer, zodat er bovengronds geen (of beperkte) be-
handeling meer nodig is. In 2014 werd een bezoek gebracht aan VITENS, die dit principe al toepast, en werd een  
literatuuronderzoek uitgevoerd. Een aantal geochemische berekeningen werden uitgevoerd om te starten met een 
piloot op de winning Kessel-Lo Vlierbeek. Op basis van de modellering zou het principe ook op deze winning moeten 
kunnen worden toegepast. Bijkomend voordeel voor toepassing van deze techniek in Kessel-Lo Vlierbeek is dat er 
minder spoelwaterverlies zou zijn en dat de batterijputten minder (of niet) zullen verstoppen. Daardoor is er minder 
onderhoud noodzakelijk, verouderen de winningsputten minder snel en wordt vooral ook de leveringszekerheid 
beter gegarandeerd.

 Beschermingszones/brondossier: In 2014 is gestart met het opstellen van brondossiers voor een betere bescher-
ming van de drinkwaterbronnen. Voor elke freatische winning wordt, voor zover nog niet beschikbaar, een lokaal 
3D-grondwaterstromingsmodel opgesteld. Indien nodig wordt ook een grondwatertransportmodel opgesteld (geca-
libreerd op basis van tracertesten). Vervolgens worden de gevaren geïdentificeerd en wordt een risicoanalyse uitge-
voerd. Voor de hoge risico’s worden tot slot herstelmaatregelen en/of beleidsmaatregelen voorgesteld.

Samenwerking met andere partners

 Cerawater: In 2014 liep in waterproductiecentrum De Blankaart een piloottest om de toepasbaarheid van kerami-
sche nanofiltratiemembranen voor de directe filtratie van oppervlaktewater te evalueren. De nanofiltratiemembra-
nen bleken te resulteren in een zeer hoge permeaatkwaliteit. Een economische analyse toonde echter aan dat zowel 
de investerings- als de exploitatiekosten voor het nanofiltratiescenario met de huidige stand van de techniek onre-
alistisch hoog liggen.

 Behandeling IEX-regeneraat: In 2014 werd de mogelijkheid onderzocht om het IEX-regeneraat te behandelen door 
een combinatie van nanofiltratie en elektrodialyse. Daartoe werd de IEX-pilootinstallatie in het waterproductiecen-
trum van Kluizen gedurende twee maanden operationeel gehouden. Het onderzoek werd verricht in samenwerking 
met VITO en KULeuven (Faculteit Industriële Ingenieurswetenschappen) in het kader van Operaqua en het VIS-tra-
ject De Blauwe Cirkel.

 EU-project Biotreat (samen met UGent en KULeuven): Project rond de biologische verwijdering van organische pol-
luenten. Hierbij werd de verwijdering van BAM door een specifieke bacteriestam opgevolgd: deze bacteriestam 
werd geënt op zand uit een klassieke zandfilter. De resultaten tonen aan dat microbiële afbraak van BAM mogelijk is, 
waardoor het BAM-gehalte onder de drinkwaternorm komt.

 TAPES: Europees samenwerkingsproject waarin de algemene groep van de emerging substances in drink- en afval-
water wordt bestudeerd. De Watergroep bestudeert hier niet alleen de effectiviteit van oxidatieve processen op de 
verwijdering van nieuwe probleemstoffen, maar onderzoekt ook welke afbraakproducten er gevormd worden.

 Valorisering	flexibele	energie:	De beheerder van het elektriciteitsnet is op zoek naar eindgebruikers die een mini-
male flexibiliteit hebben in hun procesvoering, die met andere woorden in real time bij schaarste vermogen kunnen 
afschakelen en bij een teveel aan energie vermogen kunnen inschakelen. De Watergroep kan deze flexibiliteit bin-
nen bepaalde grenzen leveren door in te spelen op haar reservoirs. Een proefproject werd opgestart om dit ‘demand 
response’-principe te bestuderen.
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OperAqua

 OperAqua is een samenwerkingsovereenkomst tussen De Watergroep, VITO en KWR voor de oprichting van een 
centrum voor Vlaams technologisch onderzoek voor water dat moet leiden tot een verbetering van de operationele 
bedrijfsvoering. Via deze samenwerking neemt De Watergroep ook deel aan een aantal themagroepen van het  
bedrijfstakonderzoek voor de Nederlandse drinkwaterbedrijven.

 Modellering IJzerbekken: het hydraulisch model dat VITO in 2013 opstelde voor een gedeelte van het IJzerbekken 
werd gebruikt om de waterbeschikbaarheid voor het waterproductiecentrum De Blankaart in kaart te brengen. Daar-
naast werd de waterkwaliteit gekoppeld aan het hydraulische model, waarbij het gehalte aan fosfaat, nitraat en 
verschillende pesticiden werd gemodelleerd.

 ASR: de algemene studie van 2014 die de mogelijkheden voor Aquifer Storage & Recovery in Vlaanderen in kaart 
bracht, zal in 2015 concreet uitgewerkt worden via 2 pilootsites.

 IJzerneerslag in putten: deze studie heeft geleid tot een betere karakterisatie van de ijzerneerslag en de oorsprong. 
Jammer genoeg heeft dit aan het licht gebracht dat er veel locatiespecifieke factoren een belangrijke rol spelen in 
het optreden van ijzerneerslag. Zelfs op één winning zijn er grote verschillen in ijzerneerslag en de vormen ervan 
tussen de verschillende putten. Dit betekent dat er wellicht geen algemene methodiek (bv. polymeer) zal kunnen 
worden gedefinieerd die moet toelaten om de ijzerneerslag te vermijden, behoudens mogelijk via ondergrondse 
ontijzering (zie eigen projecten).

 Valorisatie	ijzerslib: Meerdere toepassingen voor nuttig gebruik van ijzerslib werden onderzocht en geëvalueerd 
volgens 5 aspecten: technologie, economie, maatschappij, kwaliteit, afzetmarkt. Enkele veelbelovende mogelijkhe-
den werden verder onderzocht naar mogelijke commerciële toepassingen.

 Jodoformvorming: deze studie heeft geleid tot een aangepaste bedrijfsvoering na regeneratie van actieve kool ter 
vermijding van de problematiek.

 Het bestaan van bijkantoren

Niet van toepassing.

 Belangrijke verliezen

Niet van toepassing.

 Gebruik van financiële instrumenten

Het belangrijkste sturingsinstrument gebruikt door De Watergroep voor het beperken van het financiële risico op de 
uitstaande schuld is de spreiding ervan, dit zowel over verschillende aanbieders, verschillende looptijden als naar 
vervaldata. 

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. Om deze reden is een Interest Rate Swap 
(IRS) doorgevoerd. 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 
kapitaalaflossingen.
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De jaarlijkse aflossing blijft behouden, de 5-jaarlijks herzienbare rente gebaseerd op ISDAFIX 5 jaar + 48 basispunten, 
wordt omgezet in een vaste rentevoet van 3,265% per jaar. Deze renteswap gaat in vanaf de eerste herziening in 2015. 
Op dat moment staat voor de lening nog 22,5 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 leningsporte-
feuille.

 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 ge-
bied van boekhouding en audit. 

 Bijkomende informatie

Kapitaalsubsidies	-	(art.	100,	5°C	w.Venn.)

In 2014 werden er door het Vlaams Gewest in het kader van rioleringsprojecten voor 5.754.190,43 euro kapitaalsubsi-
dies toegekend. Er werd een bedrag uitbetaald van 3.803.896,18 euro m.b.t. eerder toegekende subsidies. 

Aanpassing bedragen voorgaand boekjaar - (art. 83, 2E lid kb 30 januari 2001)

Conform het advies van de Commissie voor Boekhoudkundige Normen 2014/4 werden, ter verbetering van het getrou-
we beeld, ook de vergelijkende cijfers van vorig jaar aangepast. Deze hebben geen effect op het resultaat van het vori-
ge boekjaar maar zorgen voor een betere vergelijking van de balansposities en de rubrieken van de resultatenrekening.

Concreet betreft het: 
 De compensatie van de tussenkomsten door derden in de investeringen. Deze bedragen worden in min van de ac-

tiva geboekt en verdwijnen van de overlopende rekeningen passief. 

 Rubriek Beginsaldo boekjaar 2014 Jaarrekening 2013 Mutatie

 23 1.255.309.683,64 1.493.436.815,76 -238.127.132,12

 492/3 24.222.566,58 262.349.698,70 -238.127.132,12

 630 57.099.768,65 68.420.647,07 -11.320.878,42

 74 102.257.478,89 113.578.357,31 -11.320.878,42
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 De herwaarderingsmeerwaarden in het eigen vermogen zullen apart getoond worden, zodat de evolutie duidelijk 
zichtbaar wordt. 

Goedgekeurd door de Raad van Bestuur van 27 maart 2015

Herman Van Autgaerden   Boudewijn Van De Steene
voorzitter Raad Van Bestuur   directeur-generaal

 Rubriek Beginsaldo boekjaar 2014 Jaarrekening 2013 Mutatie

 12 233.390.994,54 0,00 233.390.994,54
 
 133 8.429.447,15 5.629.607,77 2.799.839,38

 14 -220.249.524,58 15.941.309,34 -236.190.833,92

 14P -235.524.879,89 665.954,03 -236.190.833,92

 (14) -220.249.524,58 15.941.309,34 -236.190.833,92
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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 Balanscentrale 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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ACTIVA codes 2014 2013

VASTE	ACTIVA 20/28 1.339.149.319,70 1.646.727.670,13

Oprichtingskosten 20 0,00 0,00

Immateriële vaste activa 21 19.421.100,54 4.165.232,73

Materiële vaste activa 22/27 1.309.132.244,81 1.632.048.009,10

   Terreinen en gebouwen 22 276.276.309,71 265.119.818,63

   Installaties, machines en uitrustingen 23 910.503.520,23 1.255.309.683,64

   Meubilair en rollend materieel 24 5.281.452,64 6.662.688,64

   Leasing en soortgelijke rechten 25 0,00 0,00

   Overige materiële vaste activa 26 0,00 0,00

   Activa in aanbouw en vooruitbetalingen 27 117.070.962,23 104.955.818,19

Financiële vaste activa 28 10.595.974,35 10.514.428,30

   Verbonden ondernemingen 280/1 0,00 0,00

      Deelnemingen 280 0,00 0,00

      Vorderingen 281 0,00 0,00

   Ondernemingen waarmee een deelnemingsverhouding 
   bestaat

282/3 0,00 0,00

      Deelnemingen 282 0,00 0,00

      Vorderingen 283 0,00 0,00

   Andere financiële vaste activa 284/8 10.595.974,35 10.514.428,30

      Aandelen 284 10.569.772,50 10.483.002,50

      Vorderingen en borgtochten in contanten 285/8 26.201,85 31.425,80

VLOTTENDE	ACTIVA 142.721.334,41 166.014.525,96

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

   Handelsvorderingen 290 0,00 0,00

   Overige vorderingen 291 0,00 0,00

Voorraden en bestellingen in uitvoering 3 4.468.523,11 3.935.748,60

   Voorraden 30/36 4.468.523,11 3.935.748,60

      Grond- en hulpstoffen 30/1 3.856.697,13 3.856.388,40

      Goederen in bewerking 32 611.825,98 79.360,20

      Gereed product 33 0,00 0,00

      Handelsgoederen 34 0,00 0,00

      Onroerende goederen bestemd voor verkoop 35 0,00 0,00

      Vooruitbetalingen 36 0,00 0,00

   Bestellingen in uitvoering 37 0,00 0,00

Vorderingen op ten hoogste één jaar 40/1 118.166.407,46 112.609.341,54

   Handelsvorderingen 40 75.019.785,19 75.865.204,18

   Overige vorderingen 41 43.146.622,27 36.744.137,36

Geldbeleggingen 50/53 0,00 0,00

   Eigen aandelen 50 0,00 0,00

   Overige beleggingen 51/53 0,00 0,00

Liquide middelen 54/58 17.426.449,69 15.453.719,96

Overlopende rekeningen 490/1 2.659.954,15 34.015.715,86

TOTAAL	DER	ACTIVA 1.481.870.654,11 1.812.742.196,09

18 Jaarverslag van de Raad van Bestuur aan de vennoten over de jaarrekening 2014

Balans	De	Watergroep	–	activa
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Balans	De	Watergroep	–	passiva

PASSIVA codes 2014 2013

EIGEN	VERMOGEN 10/15 1.034.046.323,70 830.733.380,97

Kapitaal 10 657.767.381,94 630.507.049,57

   Geplaatst kapitaal 100 897.881.575,00 868.523.250,00

   Niet opgevraagd kapitaal 101 -240.114.193,06 -238.016.200,43

Uitgiftepremies 11 0,00 0,00

Herwaarderingsmeerwaarden 12 157.383.622,77 233.390.994,54

Reserves 13 102.509.615,35 92.329.608,45

   Wettelijke reserve 130 83.900.161,30 83.900.161,30

   Onbeschikbare reserves 131 0,00 0,00

      Voor eigen aandelen 1310 0,00 0,00

      Andere 1311 0,00 0,00

   Belastingvrije reserves 132 0,00 0,00

   Beschikbare reserves 133 18.609.454,05 8.429.447,15

Overgedragen winst/verlies 14 19.877.694,50 -220.249.524,58

Kapitaalsubsidies 15 96.508.009,14 94.755.252,99

VOORZIENINGEN	EN	UITGESTELDE	BELASTINGEN 16 12.512.117,86 557.616.622,32

Voorzieningen voor risico's en kosten 160/5 12.512.117,86 557.616.622,32

   Pensioenen en soortgelijke verplichtingen 160 2.464.709,63 545.392.182,90

   Belastingen 161 0,00 0,00

   Grote onderhouds- en herstellingswerken 162 4.216.036,11 6.194.371,35

   Overige risico's en kosten 163/5 5.831.372,12 6.030.068,07

Uitgestelde belastingen 168 0,00 0,00

SCHULDEN 17/49 435.312.212,55 424.392.192,80

Schulden op meer dan één jaar 17 237.283.049,66 225.363.931,03

   Financiële schulden 170/174 233.663.674,23 221.743.480,96

      Achtergestelde leningen 170 0,00 0,00

      Niet achtergestelde obligatieleningen 171 0,00 0,00

      Leasingschulden en soortgelijke schulden 172 0,00 0,00

      Kredietinstellingen 173 228.646.133,10 221.743.480,96

      Overige leningen 174 5.017.541,13 0,00

   Handelsschulden 175 0,00 0,00

      Leveranciers 1750 0,00 0,00

      Te betalen wissels 1751 0,00 0,00

   Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen 176 3.614.576,31 3.614.633,34

   Overige schulden 178/9 4.799,12 5.816,73

Schulden op ten hoogste één jaar 42/48 173.779.827,05 174.805.695,19

   Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen 42 21.979.810,66 13.163.746,85

   Financiële schulden 43 30.000.000,00 0,00

      Kredietinstellingen 430/8 30.000.000,00 0,00

      Overige leningen 439 0,00 0,00

   Handelsschulden 44 77.532.209,91 85.313.414,03

      Leveranciers 440/5 77.532.209,91 85.313.414,03

      Te betalen wissels 441 0,00 0,00

   Ontvangen vooruitbetalingen 46 28.149.056,62 29.685.934,51

   Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen  
   en sociale lasten

45 8.134.497,11 8.112.406,85

      Belastingen 450/3 2.862.610,21 2.707.239,41

      Bezoldigingen en sociale lasten 454/9 5.271.886,90 5.405.167,44

   Overige schulden 47/48 7.984.252,75 38.530.192,95

Overlopende rekeningen 492/3 24.249.335,84 24.222.566,58

TOTAAL	DER	PASSIVA 1.481.870.654,11 1.812.742.196,09
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Resultatenrekening	De	Watergroep

codes 2014 2013

BEDRIJFSOPBRENGSTEN 70/74 592.642.339,60 574.146.594,98

Omzet 70 481.902.347,51 460.702.033,24

Voorraad goederen in bewerking en gereed product  
en bestellingen in uitvoering: toename (afname -)

71 532.465,78 -39.482,18

Geproduceerde vaste activa 72 11.588.241,73 11.226.565,03

Andere bedrijfsopbrengsten 74 98.619.284,58 102.257.478,89

BEDRIJFSKOSTEN 60/64 -573.946.315,18 -554.498.803,75

Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen 60 -7.911.815,44 -8.041.464,26

   Aankopen 600/8 -8.087.609,70 -8.042.364,01

   Voorraad: afname (toename) 609 175.794,26 899,75

Diensten en diverse goederen 61 -375.587.012,83 -370.822.451,23

Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 62 -100.551.463,86 -100.002.016,04

Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtings-
kosten, op immateriële en materiële vaste activa

630 -68.044.350,72 -57.099.768,65

Waardeverminderingen op voorraden, bestellingen in uitvoe-
ring en handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)

631/4 771.558,35 821.017,24

Voorzieningen voor risico’s en kosten: toevoegingen  
(bestedingen en terugnemingen)

635/7 1.705.085,34 4.130.308,14

Andere bedrijfskosten 640/8 -24.328.316,02 -23.484.428,95

Bedrijfswinst (verlies -) 74/64 18.696.024,42 19.647.791,23

FINANCIËLE OPBRENGSTEN 75 4.353.563,00 5.110.044,11

Opbrengsten uit financiële vaste activa 750 0,00 0,00

Opbrengsten uit vlottende activa 751 350.465,26 548.102,99

Andere financiële opbrengsten 752/9 4.003.097,74 4.561.941,12

FINANCIËLE KOSTEN 65 -6.387.224,34 -6.616.209,04

Kosten van schulden 650 -6.344.806,88 -6.600.247,62

Waardeverminderingen op vlottende activa andere dan 
voorraden, bestellingen in uitvoering en handelsvorderingen: 
toevoegingen (terugneming)

651 0,00 0,00

Andere financiële kosten 652/9 -42.417,46 -15.961,42

Winst (verlies -) uit de gewone bedrijfsuitvoering 70/65 16.662.363,08 18.141.626,30

UITZONDERLIJKE	OPBRENGSTEN 76 307.504.466,94 999.340,04

Terugnemingen van afschrijvingen en waardeverminderingen 
op immateriële en materiële vaste activa

760 2.097,10 27.692,14

Terugneming van waardeverminderingen op financiële vaste 
activa

761 0,00 0,00

Terugneming van voorzieningen voor uitzonderlijke risico’s 
en kosten

762 307.208.585,20 0,00

Meerwaarden bij realisatie van vaste activa 763 109.643,03 810.473,91

Andere uitzonderlijke opbrengsten 764/9 184.141,61 161.173,99

UITZONDERLIJKE	KOSTEN 66 -320.230.444,86 -3.865.611,03

Uitzondelijke afschrijvingen en waardeverminderingen op 
oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa

660 -319.590.398,53 0,00

Waardeverminderingen op financiële vaste activa 661 0,00 0,00

Voorzieningen voor uitzonderlijke risico’s en kosten – 
Toevoegingen (bestedingen)

662 0,00 0,00

Minderwaarden bij realisatie van vaste activa 663 -13.824,88 -161.017,45

Andere uitzonderlijke kosten 664/8 -626.221,45 -3.704.593,58

Winst (verlies -) van het boekjaar vóór belasting 70/66 3.936.385,16 15.275.355,31

TE	BESTEMMEN	WINST	(VERLIES	-)	VAN	HET	BOEKJAAR 70/68 3.936.385,16 15.275.355,31

OVERGEDRAGEN	WINST	(VERLIES	-)	VAN	HET	VORIGE	
BOEKJAAR

14P -220.249.524,58 -235.524.879,89

OVER	TE	DRAGEN	WINST	(VERLIES	-) (14) 19.877.694,50 -220.249.524,58

ONTTREKKING	AAN	HET	EIGEN	VERMOGEN 791/2 -236.190.833,92 0,00
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codes 2014 2013

BEDRIJFSOPBRENGSTEN 70/74 1.198.547,10 278.823,72

Omzet 70 628,94 1.437,40

   Vaste vergoeding 7000 0,00 0,00

   Meerverbruik 7010 -327,28 327,28

   Bijdrage zuivering 7011 0,00 0,00

   Bijdrage afvoer 7012 -66,66 66,66

   Vergoeding afvoer eigen winners 7013 0,00 0,00

   Vergoeding zuivering eigen winners 7014 0,00 0,00

   Bijdrage afvoer derden 7015 0,00 0,00

   Vergoeding afvoer eigen winners derden 7016 0,00 0,00

   Exploitatievergoeding IBA 70714 0,00 0,00

   Exploitatievergoeding IBA eigen winners 70715 0,00 0,00

   Andere omzet 702/9 1.022,88 1.043,46

Voorraad goederen in bewerking en gereed product  
en bestellingen in uitvoering: toename (afname -)

71 0,00 0,00

Geproduceerde vaste activa 72 257.231,79 0,00

Andere bedrijfsopbrengsten 74 940.686,37 277.386,32

   Werkingstoelage MINA-fonds 74000 0,00 0,00

   Bedrijfssubsidies 74001 0,00 0,00

   Werkingstoelage RioP-gemeenten 74002 0,00 0,00

   Andere bedrijfsopbrengsten 741/9 940.686,37 277.386,32

Interne verdeling opbrengsten 799 0,00 0,00

BEDRIJFSKOSTEN 60/64 -1.198.542,17 -278.823,72

Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen 60 -130.449,99 0,00

   Aankopen 600/8 -8.087.609,70 -8.042.364,01

   Voorraad: afname (toename) 609 7.957.159,71 8.042.364,01

Diensten en diverse goederen 61 -10.882.282,32 -11.710.141,16

   Bijdrage zuivering 61202 0,00 0,00

   Bijdrage afvoer 61203 66,66 -66,66

   Vergoeding afvoer eigen winners 61204 0,00 0,00

   Exploitatievergoeding IBA's 61205 0,00 0,00

   Andere diensten en diverse goederen 610/8 -10.882.348,98 -11.710.074,50

Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 62 -16.726.667,23 -17.268.437,13

Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtings-
kosten, op immateriële en materiële vaste activa

630 -2.257.683,58 -2.564.591,08

Waardeverminderingen op voorraden, bestellingen in uitvoe-
ring en handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)

631/4 -175.485,53 24.290,55

Voorzieningen voor risico’s en kosten: toevoegingen  
(bestedingen en terugnemingen)

635/7 -1.126.114,66 -3.165.451,86

Andere bedrijfskosten 640/8 -1.672.779,39 -1.559.820,07

   Niet-aftrekbare BTW zuivering 64012 0,00 0,00

   Andere bedrijfskosten 640/8 -1.672.779,39 -1.559.820,07

Allocatie bedrijfskosten 6499 31.848.795,05 35.962.053,20

   Allocatie 1: intern C (huisvesting, post & verzending) 64997 807.252,76 818.831,78

   Allocatie 2: C -> P & G 64998 30.843.188,62 34.986.675,13

   Allocatie 3: G -> P 64999 0,00 0,00

   Allocatie 4: PAct -> RioP & Gemeente RioAct 64995 198.353,67 156.546,29

   Allocatie RioP -> Gemeente 64996 0,00 0,00

Interne verdeling kosten 69 -75.874,52 3.273,83

Bedrijfswinst (verlies -) 74/64 4,93 0,00

Bijzondere	resultatenrekening	Centrale	Dienst
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Bijzondere	resultatenrekening	Centrale	Dienst	(vervolg)

codes 2014 2013

FINANCIËLE OPBRENGSTEN 75 145.753,54 307.652,63

Opbrengsten uit financiële vaste activa 750 0,00 0,00

Opbrengsten uit vlottende activa 751 145.722,40 306.059,17

Andere financiële opbrengsten 752/9 31,14 1.593,46

FINANCIËLE KOSTEN 65 -145.754,56 -307.652,63

Kosten van schulden 650 -5.647.903,11 -6.029.256,31

Waardeverminderingen op vlottende activa andere dan 
voorraden, bestellingen in uitvoering en handelsvorderingen: 
toevoegingen (terugneming)

651 0,00 0,00

Andere financiële kosten 652/9 -13.620,64 -4.915,53

Allocatie financiële kosten 6599 5.515.769,19 5.726.519,21

   Allocatie 1: intern C (huisvesting, post & verzending) 65997 0,00 0,00

   Allocatie 2: C -> P & G 65998 5.515.769,19 5.726.519,21

   Allocatie 3: G -> P 65999 0,00 0,00

Winst (verlies -) uit de gewone bedrijfsuitvoering 70/65 3,91 0,00

UITZONDERLIJKE	OPBRENGSTEN 76 307.436.257,88 916.621,24

Terugnemingen van afschrijvingen en waardeverminderingen 
op immateriële en materiële vaste activa

760 782,00 113,19

Terugneming van waardeverminderingen op financiële vaste 
activa

761 0,00 0,00

Terugneming van voorzieningen voor uitzonderlijke risico’s 
en kosten

762 307.208.585,20 0,00

Meerwaarden bij realisatie van vaste activa 763 78.187,37 810.473,91

Andere uitzonderlijke opbrengsten 764/9 148.703,31 106.034,14

UITZONDERLIJKE	KOSTEN 66 -307.436.261,79 -916.621,24

Uitzondelijke afschrijvingen en waardeverminderingen op 
oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa

660 -319.576.739,69 0,00

Waardeverminderingen op financiële vaste activa 661 0,00 0,00

Voorzieningen voor uitzonderlijke risico’s en kosten – 
Toevoegingen (bestedingen)

662 0,00 0,00

Minderwaarden bij realisatie van vaste activa 663 0,00 0,00

Andere uitzonderlijke kosten 664/8 -614.361,33 -1.442,04

Allocatie uitzonderlijke kosten 669 12.754.839,23 -915.179,20

   Allocatie 1: intern C (huisvesting, post & verzending) 66997 0,00 0,00

   Allocatie 2: C -> P & G 66998 12.754.839,23 -915.179,20

   Allocatie 3: G -> P 66999 0,00 0,00

   Allocatie 4: PAct -> RioP & Gemeente RioAct 66995 0,00 0,00

   Allocatie RioP -> Gemeente 66996 0,00 0,00

Winst (verlies -) van het boekjaar vóór belasting 70/66 0,00 0,00

TE	BESTEMMEN	WINST	(VERLIES	-)	VAN	HET	BOEKJAAR 70/68 0,00 0,00

OVERGEDRAGEN	WINST	(VERLIES	-)	VAN	HET	VORIGE	 
BOEKJAAR

14P -236.190.833,92 -236.190.833,92

OVER	TE	DRAGEN	WINST	(VERLIES	-) (14) 0,00 -236.190.833,92

ONTTREKKING	AAN	HET	EIGEN	VERMOGEN 791/2 -236.190.833,92 0,00
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Bijzondere	resultatenrekening	G-Dienst

codes 2014 2013

BEDRIJFSOPBRENGSTEN 70/74 6.208.555,32 6.780.753,66

Omzet 70 2.192.518,66 1.884.211,45

   Vaste vergoeding 7000 0,00 0,00

   Meerverbruik 7010 45.171,44 33.241,79

   Bijdrage zuivering 7011 0,00 0,00

   Bijdrage afvoer 7012 0,00 0,00

   Vergoeding afvoer eigen winners 7013 0,00 0,00

   Vergoeding zuivering eigen winners 7014 0,00 0,00

   Bijdrage afvoer derden 7015 0,00 0,00

   Vergoeding afvoer eigen winners derden 7016 0,00 0,00

   Exploitatievergoeding IBA 70714 0,00 0,00

   Exploitatievergoeding IBA eigen winners 70715 0,00 0,00

   Andere omzet 702/9 2.147.347,22 1.850.969,66

Voorraad goederen in bewerking en gereed product  
en bestellingen in uitvoering: toename (afname -)

71 0,00 0,00

Geproduceerde vaste activa 72 3.440.445,61 3.922.528,31

Andere bedrijfsopbrengsten 74 296.649,72 765.139,21

   Werkingstoelage MINA-fonds 74000 0,00 0,00

   Bedrijfssubsidies 74001 11.694,68 2.435,94

   Werkingstoelage RioP-gemeenten 74002 0,00 0,00

   Andere bedrijfsopbrengsten 741/9 284.955,04 762.703,27

Interne verdeling opbrengsten 799 278.941,33 208.874,69

BEDRIJFSKOSTEN 60/64 -6.208.555,32 -6.780.753,66

Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen 60 -922,85 -1.606,70

   Aankopen 600/8 0,00 0,00

   Voorraad: afname (toename) 609 -922,85 -1.606,70

Diensten en diverse goederen 61 -2.996.499,57 -3.372.369,29

   Bijdrage zuivering 61202 0,00 0,00

   Bijdrage afvoer 61203 0,00 0,00

   Vergoeding afvoer eigen winners 61204 0,00 0,00

   Exploitatievergoeding IBA’s 61205 0,00 0,00

   Andere diensten en diverse goederen 610/8 -2.996.499,57 -3.372.369,29

Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 62 -10.458.705,11 -10.143.970,75

Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtings-
kosten, op immateriële en materiële vaste activa

630 -26.507.402,12 -23.891.940,41

Waardeverminderingen op voorraden, bestellingen in uitvoe-
ring en handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)

631/4 -24.415,87 -16.907,10

Voorzieningen voor risico’s en kosten: toevoegingen  
(bestedingen en terugnemingen)

635/7 -50.000,00 -150.000,00

Andere bedrijfskosten 640/8 -891.330,25 -958.305,34

   Niet-aftrekbare BTW zuivering 64012 0,00 0,00

   Andere bedrijfskosten 640/8 -891.330,25 -958.305,34

Allocatie bedrijfskosten 6499 32.122.549,85 29.215.996,06

   Allocatie 1: intern C (huisvesting, post & verzending) 64997 -807.252,76 -818.831,78

   Allocatie 2: C -> P & G 64998 -5.992.013,36 -7.868.851,21

   Allocatie 3: G -> P 64999 38.921.815,97 37.903.679,05

   Allocatie 4: PAct -> RioP & Gemeente RioAct 64995 0,00 0,00

   Allocatie RioP -> Gemeente 64996 0,00 0,00

Interne verdeling kosten 69 2.598.170,60 2.538.349,87

Bedrijfswinst (verlies -) 74/64 0,00 0,00
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Bijzondere	resultatenrekening	G-Dienst	(vervolg)

codes 2014 2013

FINANCIËLE OPBRENGSTEN 75 4.035.231,65 4.508.616,10

Opbrengsten uit financiële vaste activa 750 0,00 0,00

Opbrengsten uit vlottende activa 751 0,00 1.258,92

Andere financiële opbrengsten 752/9 4.035.231,65 4.507.357,18

FINANCIËLE KOSTEN 65 -4.035.231,65 -4.508.616,10

Kosten van schulden 650 -138.473,38 -111.304,63

Waardeverminderingen op vlottende activa andere dan 
voorraden, bestellingen in uitvoering en handelsvorderingen: 
toevoegingen (terugneming)

651 0,00 0,00

Andere financiële kosten 652/9 0,00 -0,04

Allocatie financiële kosten 6599 -3.896.758,27 -4.397.311,43

   Allocatie 1: intern C (huisvesting, post & verzending) 65997 0,00 0,00

   Allocatie 2: C -> P & G 65998 -1.586.173,09 -1.847.143,76

   Allocatie 3: G -> P 65999 -2.310.585,18 -2.550.167,67

Winst (verlies -) uit de gewone bedrijfsuitvoering 70/65 0,00 0,00

UITZONDERLIJKE	OPBRENGSTEN 76 0,00 39.019,57

Terugnemingen van afschrijvingen en waardeverminderingen 
op immateriële en materiële vaste activa

760 0,00 27.572,07

Terugneming van waardeverminderingen op financiële vaste 
activa

761 0,00 0,00

Terugneming van voorzieningen voor uitzonderlijke risico’s 
en kosten

762 0,00 0,00

Meerwaarden bij realisatie van vaste activa 763 0,00 0,00

Andere uitzonderlijke opbrengsten 764/9 0,00 11.447,50

UITZONDERLIJKE	KOSTEN 66 0,00 -39.019,57

Uitzondelijke afschrijvingen en waardeverminderingen op 
oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa

660 0,00 0,00

Waardeverminderingen op financiële vaste activa 661 0,00 0,00

Voorzieningen voor uitzonderlijke risico’s en kosten –  
Toevoegingen (bestedingen)

662 0,00 0,00

Minderwaarden bij realisatie van vaste activa 663 -2.353,55 -160.013,29

Andere uitzonderlijke kosten 664/8 -11.726,92 0,00

Allocatie uitzonderlijke kosten 669 14.080,47 120.993,72

   Allocatie 1: intern C (huisvesting, post & verzending) 66997 0,00 0,00

   Allocatie 2: C -> P & G 66998 -3.659.895,72 281.379,94

   Allocatie 3: G -> P 66999 3.673.976,19 -160.386,22

   Allocatie 4: PAct -> RioP & Gemeente RioAct 66995 0,00 0,00

   Allocatie RioP -> Gemeente 66996 0,00 0,00

Winst (verlies -) van het boekjaar vóór belasting 70/66 0,00 0,00

TE	BESTEMMEN	WINST	(VERLIES	-)	VAN	HET	BOEKJAAR 70/68 0,00 0,00

OVERGEDRAGEN	WINST	(VERLIES	-)	VAN	HET	VORIGE	 
BOEKJAAR

14P 0,00 0,00

OVER	TE	DRAGEN	WINST	(VERLIES	-) (14) 0,00 0,00
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Bijzondere	resultatenrekening	provinciale	directie	West-Vlaanderen

codes 2014 2013

BEDRIJFSOPBRENGSTEN 70/74 155.544.261,76 152.254.851,35

Omzet 70 129.504.043,98 126.141.203,27

   Vaste vergoeding 7000 18.660.643,31 17.882.486,29

   Meerverbruik 7010 44.944.112,96 43.006.330,43

   Bijdrage zuivering 7011 21.667.842,95 22.110.843,95

   Bijdrage afvoer 7012 27.615.445,36 27.697.341,44

   Vergoeding afvoer eigen winners 7013 1.979.826,51 3.318.880,24

   Vergoeding zuivering eigen winners 7014 2.192.323,42 0,00

   Bijdrage afvoer derden 7015 0,00 0,00

   Vergoeding afvoer eigen winners derden 7016 0,00 0,00

   Exploitatievergoeding IBA 70714 5.607,80 5.551,07

   Exploitatievergoeding IBA eigen winners 70715 0,00 0,00

   Andere omzet 702/9 12.438.241,67 12.119.769,85

Voorraad goederen in bewerking en gereed product  
en bestellingen in uitvoering: toename (afname -)

71 0,00 0,00

Geproduceerde vaste activa 72 2.808.108,75 2.380.706,14

Andere bedrijfsopbrengsten 74 23.511.050,36 23.936.434,29

   Werkingstoelage MINA-fonds 74000 20.229.323,81 21.092.926,46

   Bedrijfssubsidies 74001 0,00 0,00

   Werkingstoelage RioP-gemeenten 74002 0,00 0,00

   Andere bedrijfsopbrengsten 741/9 3.281.726,55 2.843.507,83

Interne verdeling opbrengsten 799 -278.941,33 -203.492,35

BEDRIJFSKOSTEN 60/64 -152.662.863,84 -148.958.786,88

Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen 60 -1.824.128,26 -1.866.364,55

   Aankopen 600/8 0,00 0,00

   Voorraad: afname (toename) 609 -1.824.128,26 -1.866.364,55

Diensten en diverse goederen 61 -92.678.909,00 -93.258.341,31

   Bijdrage zuivering 61202 -42.730.799,20 -41.630.150,72

   Bijdrage afvoer 61203 -27.615.445,36 -27.697.341,44

   Vergoeding afvoer eigen winners 61204 -1.979.826,51 -3.318.880,24

   Exploitatievergoeding IBA’s 61205 -5.607,80 -5.551,07

   Andere diensten en diverse goederen 610/8 -20.347.230,13 -20.606.417,84

Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 62 -20.312.443,69 -20.340.907,50

Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtings-
kosten, op immateriële en materiële vaste activa

630 -12.373.694,52 -8.978.532,32

Waardeverminderingen op voorraden, bestellingen in uitvoe-
ring en handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)

631/4 -263.971,54 511.527,95

Voorzieningen voor risico’s en kosten: toevoegingen  
(bestedingen en terugnemingen)

635/7 279.600,00 1.566.435,00

Andere bedrijfskosten 640/8 -5.440.404,48 -6.017.608,14

   Niet-aftrekbare BTW zuivering 64012 -1.358.690,98 -1.573.619,69

   Andere bedrijfskosten 640/8 -4.081.713,50 -4.443.988,45

Allocatie bedrijfskosten 6499 -18.996.226,41 -19.473.187,35

   Allocatie 1: intern C (huisvesting, post & verzending) 64997 0,00 0,00

   Allocatie 2: C -> P & G 64998 -7.276.794,45 -8.166.089,29

   Allocatie 3: G -> P 64999 -11.698.714,35 -11.284.708,93

   Allocatie 4: PAct -> RioP & Gemeente RioAct 64995 -20.717,61 -22.389,13

   Allocatie RioP -> Gemeente 64996 0,00 0,00

Interne verdeling kosten 69 -1.052.685,94 -1.101.808,66

Bedrijfswinst (verlies -) 74/64 2.881.397,92 3.296.064,47
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Bijzondere	resultatenrekening	provinciale	directie	West-Vlaanderen	(vervolg)

codes 2014 2013

FINANCIËLE OPBRENGSTEN 75 43.574,38 130.907,81

Opbrengsten uit financiële vaste activa 750 0,00 0,00

Opbrengsten uit vlottende activa 751 76.489,43 78.667,33

Andere financiële opbrengsten 752/9 -32.915,05 52.240,48

FINANCIËLE KOSTEN 65 -573.636,24 -519.047,17

Kosten van schulden 650 0,00 0,00

Waardeverminderingen op vlottende activa andere dan 
voorraden, bestellingen in uitvoering en handelsvorderingen: 
toevoegingen (terugneming)

651 0,00 0,00

Andere financiële kosten 652/9 -5.568,94 -3.178,30

Allocatie financiële kosten 6599 -568.067,30 -515.868,87

   Allocatie 1: intern C (huisvesting, post & verzending) 65997 0,00 0,00

   Allocatie 2: C -> P & G 65998 -1.262.681,94 -1.267.283,29

   Allocatie 3: G -> P 65999 694.614,64 751.414,42

Winst (verlies -) uit de gewone bedrijfsuitvoering 70/65 2.351.336,06 2.907.925,11

UITZONDERLIJKE	OPBRENGSTEN 76 4.430,48 24.471,91

Terugnemingen van afschrijvingen en waardeverminderingen 
op immateriële en materiële vaste activa

760 870,66 0,00

Terugneming van waardeverminderingen op financiële vaste 
activa

761 0,00 0,00

Terugneming van voorzieningen voor uitzonderlijke risico’s 
en kosten

762 0,00 0,00

Meerwaarden bij realisatie van vaste activa 763 0,00 0,00

Andere uitzonderlijke opbrengsten 764/9 3.559,82 24.471,91

UITZONDERLIJKE	KOSTEN 66 -4.018.650,12 -1.530.904,01

Uitzondelijke afschrijvingen en waardeverminderingen op 
oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa

660 0,00 0,00

Waardeverminderingen op financiële vaste activa 661 0,00 0,00

Voorzieningen voor uitzonderlijke risico’s en kosten – 
Toevoegingen (bestedingen)

662 0,00 0,00

Minderwaarden bij realisatie van vaste activa 663 -488,38 -0,04

Andere uitzonderlijke kosten 664/8 -10,01 -1.771.506,66

Allocatie uitzonderlijke kosten 669 -4.018.151,73 240.602,69

   Allocatie 1: intern C (huisvesting, post & verzending) 66997 0,00 0,00

   Allocatie 2: C -> P & G 66998 -2.913.670,62 193.344,41

   Allocatie 3: G -> P 66999 -1.104.481,11 47.258,28

   Allocatie 4: PAct -> RioP & Gemeente RioAct 66995 0,00 0,00

   Allocatie RioP -> Gemeente 66996 0,00 0,00

Winst (verlies -) van het boekjaar vóór belasting 70/66 -1.662.883,58 1.401.493,01
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Bijzondere	resultatenrekening	provinciale	directie	Oost-Vlaanderen

codes 2014 2013

BEDRIJFSOPBRENGSTEN 70/74 102.377.257,61 99.790.466,10

Omzet 70 83.322.264,88 79.289.484,68

   Vaste vergoeding 7000 12.514.255,47 11.806.900,53

   Meerverbruik 7010 28.921.553,28 28.161.795,64

   Bijdrage zuivering 7011 17.315.753,26 16.785.681,83

   Bijdrage afvoer 7012 15.399.836,58 14.495.335,60

   Vergoeding afvoer eigen winners 7013 986.315,58 1.515.533,53

   Vergoeding zuivering eigen winners 7014 888.214,54 0,00

   Bijdrage afvoer derden 7015 0,00 0,00

   Vergoeding afvoer eigen winners derden 7016 0,00 0,00

   Exploitatievergoeding IBA 70714 7.575,74 2.307,85

   Exploitatievergoeding IBA eigen winners 70715 0,00 0,00

   Andere omzet 702/9 7.288.760,43 6.521.929,70

Voorraad goederen in bewerking en gereed product  
en bestellingen in uitvoering: toename (afname -)

71 0,00 0,00

Geproduceerde vaste activa 72 1.403.542,01 1.158.801,74

Andere bedrijfsopbrengsten 74 17.651.450,72 19.342.686,25

   Werkingstoelage MINA-fonds 74000 15.438.902,91 16.005.255,44

   Bedrijfssubsidies 74001 0,00 0,00

   Werkingstoelage RioP-gemeenten 74002 0,00 0,00

   Andere bedrijfsopbrengsten 741/9 2.212.547,81 3.337.430,81

Interne verdeling opbrengsten 799 0,00 -506,57

BEDRIJFSKOSTEN 60/64 -98.751.143,32 -94.571.288,23

Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen 60 -1.336.990,15 -1.555.675,78

   Aankopen 600/8 0,00 0,00

   Voorraad: afname (toename) 609 -1.336.990,15 -1.555.675,78

Diensten en diverse goederen 61 -63.288.804,40 -61.755.806,68

   Bijdrage zuivering 61202 -32.605.265,51 -31.595.941,34

   Bijdrage afvoer 61203 -15.399.836,58 -14.495.335,60

   Vergoeding afvoer eigen winners 61204 -986.315,58 -1.515.533,53

   Exploitatievergoeding IBA’s 61205 -7.575,74 -2.307,85

   Andere diensten en diverse goederen 610/8 -14.289.810,99 -14.146.688,36

Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 62 -13.879.494,88 -13.941.877,68

Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtings-
kosten, op immateriële en materiële vaste activa

630 -6.550.564,41 -5.056.553,11

Waardeverminderingen op voorraden, bestellingen in uitvoe-
ring en handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)

631/4 34.600,94 -172.200,49

Voorzieningen voor risico’s en kosten: toevoegingen  
(bestedingen en terugnemingen)

635/7 1.945.200,00 3.596.845,00

Andere bedrijfskosten 640/8 -2.774.635,72 -2.408.519,98

   Niet-aftrekbare BTW zuivering 64012 -1.037.605,20 -1.194.995,93

   Andere bedrijfskosten 640/8 -1.737.030,52 -1.213.524,05

Allocatie bedrijfskosten 6499 -11.309.330,21 -11.563.064,33

   Allocatie 1: intern C (huisvesting, post & verzending) 64997 0,00 0,00

   Allocatie 2: C -> P & G 64998 -4.519.668,57 -4.823.068,71

   Allocatie 3: G -> P 64999 -6.773.777,63 -6.722.526,33

   Allocatie 4: PAct -> RioP & Gemeente RioAct 64995 -15.884,01 -17.469,29

   Allocatie RioP -> Gemeente 64996 0,00 0,00

Interne verdeling kosten 69 -1.591.124,49 -1.714.435,18

Bedrijfswinst (verlies -) 74/64 3.626.114,29 5.219.177,87
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Bijzondere	resultatenrekening	provinciale	directie	Oost-Vlaanderen	(vervolg)

codes 2014 2013

FINANCIËLE OPBRENGSTEN 75 24.528,71 34.117,85

Opbrengsten uit financiële vaste activa 750 0,00 0,00

Opbrengsten uit vlottende activa 751 24.528,71 34.117,85

Andere financiële opbrengsten 752/9 0,00 0,00

FINANCIËLE KOSTEN 65 -299.877,67 -230.556,70

Kosten van schulden 650 0,00 0,00

Waardeverminderingen op vlottende activa andere dan 
voorraden, bestellingen in uitvoering en handelsvorderingen: 
toevoegingen (terugneming)

651 0,00 0,00

Andere financiële kosten 652/9 -1.932,51 -2.601,89

Allocatie financiële kosten 6599 -297.945,16 -227.954,81

   Allocatie 1: intern C (huisvesting, post & verzending) 65997 0,00 0,00

   Allocatie 2: C -> P & G 65998 -693.262,70 -671.686,67

   Allocatie 3: G -> P 65999 395.317,54 443.731,86

Winst (verlies -) uit de gewone bedrijfsuitvoering 70/65 3.350.765,33 5.022.739,02

UITZONDERLIJKE	OPBRENGSTEN 76 9.647,81 4.557,35

Terugnemingen van afschrijvingen en waardeverminderingen 
op immateriële en materiële vaste activa

760 0,00 0,00

Terugneming van waardeverminderingen op financiële vaste 
activa

761 0,00 0,00

Terugneming van voorzieningen voor uitzonderlijke risico’s 
en kosten

762 0,00 0,00

Meerwaarden bij realisatie van vaste activa 763 0,00 0,00

Andere uitzonderlijke opbrengsten 764/9 9.647,81 4.557,35

UITZONDERLIJKE	KOSTEN 66 -2.237.026,24 -634.972,99

Uitzondelijke afschrijvingen en waardeverminderingen op 
oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa

660 0,00 0,00

Waardeverminderingen op financiële vaste activa 661 0,00 0,00

Voorzieningen voor uitzonderlijke risico’s en kosten – 
Toevoegingen (bestedingen)

662 0,00 0,00

Minderwaarden bij realisatie van vaste activa 663 -8.594,57 0,00

Andere uitzonderlijke kosten 664/8 -90,82 -765.408,30

Allocatie uitzonderlijke kosten 669 -2.228.340,85 130.435,31

   Allocatie 1: intern C (huisvesting, post & verzending) 66997 0,00 0,00

   Allocatie 2: C -> P & G 66998 -1.599.761,03 102.527,94

   Allocatie 3: G -> P 66999 -628.579,82 27.907,37

   Allocatie 4: PAct -> RioP & Gemeente RioAct 66995 0,00 0,00

   Allocatie RioP -> Gemeente 66996 0,00 0,00

Winst (verlies -) van het boekjaar vóór belasting 70/66 1.123.386,90 4.392.323,38

TE	BESTEMMEN	WINST	(VERLIES	-)	VAN	HET	BOEKJAAR 70/68 1.123.386,90 4.392.323,38

OVERGEDRAGEN	WINST	(VERLIES	-		VAN	HET	VORIGE	 
BOEKJAAR

14P 9.517.010,87 5.124.687,49

OVER	TE	DRAGEN	WINST	(VERLIES	-) (14) 10.640.397,77 9.517.010,87
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Bijzondere	resultatenrekening	provinciale	directie	Vlaams-Brabant

codes 2014 2013

BEDRIJFSOPBRENGSTEN 70/74 155.599.689,95 148.349.022,41

Omzet 70 126.707.665,80 119.903.184,36

   Vaste vergoeding 7000 15.565.971,01 14.408.369,55

   Meerverbruik 7010 38.285.915,27 36.555.550,62

   Bijdrage zuivering 7011 24.744.883,65 24.284.968,92

   Bijdrage afvoer 7012 33.015.328,57 30.828.711,71

   Vergoeding afvoer eigen winners 7013 1.009.359,77 2.142.910,53

   Vergoeding zuivering eigen winners 7014 889.976,86 0,00

   Bijdrage afvoer derden 7015 0,00 0,00

   Vergoeding eigen winners derden 7016 0,00 0,00

   Exploitatievergoeding IBA 70714 293,31 0,00

   Exploitatievergoeding IBA eigen winners 70715 0,00 0,00

   Andere omzet 702/9 13.195.937,36 11.682.673,03

Voorraad goederen in bewerking en gereed product  
en bestellingen in uitvoering: toename (afname -)

71 532.465,78 -39.482,18

Geproduceerde vaste activa 72 1.366.204,87 1.117.746,85

Andere bedrijfsopbrengsten 74 26.993.353,50 27.371.562,64

   Werkingstoelage MINA-fonds 74000 21.703.842,23 23.168.395,05

   Bedrijfssubsidies 74001 0,00 0,00

   Werkingstoelage RioP-gemeenten 74002 0,00 0,00

   Andere bedrijfsopbrengsten 741/9 5.289.511,27 4.203.167,59

Interne verdeling opbrengsten 799 0,00 -3.989,26

BEDRIJFSKOSTEN 60/64 -151.446.902,08 -144.977.429,05

Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen 60 -2.073.209,35 -2.000.221,84

   Aankopen 600/8 0,00 0,00

   Voorraad: afname (toename) 609 -2.073.209,35 -2.000.221,84

Diensten en diverse goederen 61 -100.706.000,31 -98.297.169,19

   Bijdrage zuivering 61202 -45.883.285,75 -45.724.960,46

   Bijdrage afvoer 61203 -33.015.328,57 -30.828.711,71

   Vergoeding afvoer eigen winners 61204 -1.009.359,77 -2.142.910,53

   Exploitatievergoeding IBA’s 61205 -293,31 0,00

   Andere diensten en diverse goederen 610/8 -20.797.732,91 -19.600.586,49

Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 62 -19.449.505,06 -19.270.467,22

Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtings-
kosten, op immateriële en materiële vaste activa

630 -8.197.959,50 -6.252.527,11

Waardeverminderingen op voorraden, bestellingen in uitvoe-
ring en handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)

631/4 52.256,24 -110.011,92

Voorzieningen voor risico’s en kosten: toevoegingen  
(bestedingen en terugnemingen)

635/7 465.600,00 1.761.720,00

Andere bedrijfskosten 640/8 -6.194.439,69 -5.786.836,48

   Niet-aftrekbare BTW zuivering 64012 -1.455.416,99 -1.728.403,51

   Andere bedrijfskosten 640/8 -4.739.022,70 -4.058.432,97

Allocatie bedrijfskosten 6499 -15.925.744,80 -15.852.304,02

   Allocatie 1: intern C (huisvesting, post & verzending) 64997 0,00 0,00

   Allocatie 2: C -> P & G 64998 -5.892.221,35 -6.395.099,90

   Allocatie 3: G -> P 64999 -10.016.270,68 -9.447.808,42

   Allocatie 4: PAct -> RioP & Gemeente RioAct 64995 -17.252,77 -9.395,70

   Allocatie RioP -> Gemeente 64996 0,00 0,00

Interne verdeling kosten 69 582.100,39 830.388,73

Bedrijfswinst (verlies -) 74/64 4.152.787,87 3.371.593,36
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Bijzondere	resultatenrekening	provinciale	directie	Vlaams-Brabant	(vervolg)

codes 2014 2013

FINANCIËLE OPBRENGSTEN 75 31.648,65 44.587,51

Opbrengsten uit financiële vaste activa 750 0,00 0,00

Opbrengsten uit vlottende activa 751 31.648,65 44.587,51

Andere financiële opbrengsten 752/9 0,00 0,00

FINANCIËLE KOSTEN 65 -287.877,58 -198.959,66

Kosten van schulden 650 0,00 0,00

Waardeverminderingen op vlottende activa andere dan 
voorraden, bestellingen in uitvoering en handelsvorderingen: 
toevoegingen (terugneming)

651 0,00 0,00

Andere financiële kosten 652/9 -8.285,10 -3.906,29

Allocatie financiële kosten 6599 -279.592,48 -195.053,37

   Allocatie 1: intern C (huisvesting, post & verzending) 65997 0,00 0,00

   Allocatie 2: C -> P & G 65998 -874.972,89 -844.315,24

   Allocatie 3: G -> P 65999 595.380,41 649.261,87

Winst (verlies -) uit de gewone bedrijfsuitvoering 70/65 3.896.558,94 3.217.221,21

UITZONDERLIJKE	OPBRENGSTEN 76 16.548,75 15.740,03

Terugnemingen van afschrijvingen en waardeverminderingen 
op immateriële en materiële vaste activa

760 310,50 6,88

Terugneming van waardeverminderingen op financiële vaste 
activa

761 0,00 0,00

Terugneming van voorzieningen voor uitzonderlijke risico’s 
en kosten

762 0,00 0,00

Meerwaarden bij realisatie van vaste activa 763 0,00 0,00

Andere uitzonderlijke opbrengsten 764/9 16.238,25 15.733,15

UITZONDERLIJKE	KOSTEN 66 -2.968.178,40 -542.382,81

Uitzondelijke afschrijvingen en waardeverminderingen op 
oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa

660 0,00 0,00

Waardeverminderingen op financiële vaste activa 661 0,00 0,00

Voorzieningen voor uitzonderlijke risico’s en kosten – 
Toevoegingen (bestedingen)

662 0,00 0,00

Minderwaarden bij realisatie van vaste activa 663 -2.367,04 -1.004,12

Andere uitzonderlijke kosten 664/8 -32,37 -711.126,04

Allocatie uitzonderlijke kosten 669 -2.965.778,99 169.747,35

   Allocatie 1: intern C (huisvesting, post & verzending) 66997 0,00 0,00

   Allocatie 2: C -> P & G 66998 -2.019.086,58 128.913,70

   Allocatie 3: G -> P 66999 -946.692,41 40.833,65

   Allocatie 4: PAct -> RioP & Gemeente RioAct 66995 0,00 0,00

   Allocatie RioP -> Gemeente 66996 0,00 0,00

Winst (verlies -) van het boekjaar vóór belasting 70/66 944.929,29 2.690.578,43

TE	BESTEMMEN	WINST	(VERLIES	-)	VAN	HET	BOEKJAAR 70/68 944.929,29 2.690.578,43

OVERGEDRAGEN	WINST	(VERLIES	-)	VAN	HET	VORIGE	 
BOEKJAAR

14P -3.622.903,74 -6.313.482,17

OVER	TE	DRAGEN	WINST	(VERLIES	-) (14) -2.677.974,45 -3.622.903,74
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Bijzondere resultatenrekening provinciale directie Limburg

codes 2014 2013

BEDRIJFSOPBRENGSTEN 70/74 159.770.401,46 155.562.345,25

Omzet 70 128.516.923,11 123.432.293,35

   Vaste vergoeding 7000 16.959.676,29 16.169.898,28

   Meerverbruik 7010 34.112.872,33 33.598.420,27

   Bijdrage zuivering 7011 27.773.224,57 27.471.139,67

   Bijdrage afvoer 7012 38.086.128,69 36.616.257,54

   Vergoeding afvoer eigen winners 7013 1.578.253,25 1.874.842,28

   Vergoeding zuivering eigen winners 7014 1.919.826,37 0,00

   Bijdrage afvoer derden 7015 0,00 0,00

   Vergoeding afvoer eigen winners derden 7016 0,00 0,00

   Exploitatievergoeding IBA 70714 0,00 0,00

   Exploitatievergoeding IBA eigen winners 70715 0,00 0,00

   Andere omzet 702/9 8.086.941,61 7.701.735,31

Voorraad goederen in bewerking en gereed product  
en bestellingen in uitvoering: toename (afname -)

71 0,00 0,00

Geproduceerde vaste activa 72 2.136.886,36 2.314.335,96

Andere bedrijfsopbrengsten 74 29.116.591,99 29.816.602,45

   Werkingstoelage MINA-fonds 74000 25.176.388,79 26.203.273,62

   Bedrijfssubsidies 74001 0,00 0,00

   Werkingstoelage RioP-gemeenten 74002 0,00 0,00

   Andere bedrijfsopbrengsten 741/9 3.940.203,20 3.613.328,83

Interne verdeling opbrengsten 799 0,00 -886,51

BEDRIJFSKOSTEN 60/64 -156.699.680,75 -152.381.149,41

Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen 60 -2.536.081,07 -2.612.072,71

   Aankopen 600/8 0,00 0,00

   Voorraad: afname (toename) 609 -2.536.081,07 -2.612.072,71

Diensten en diverse goederen 61 -102.547.456,89 -99.861.495,22

   Bijdrage zuivering 61202 -53.179.057,43 -51.719.419,25

   Bijdrage afvoer 61203 -38.086.128,69 -36.616.257,54

   Vergoeding afvoer eigen winners 61204 -1.578.253,25 -1.874.842,28

   Exploitatievergoeding IBA’s 61205 0,00 0,00

   Andere diensten en diverse goederen 610/8 -9.704.017,52 -9.650.976,15

Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 62 -18.781.947,21 -18.217.401,72

Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtings-
kosten, op immateriële en materiële vaste activa

630 -9.651.011,66 -8.301.937,29

Waardeverminderingen op voorraden, bestellingen in uitvoe-
ring en handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)

631/4 1.156.698,08 589.091,35

Voorzieningen voor risico’s en kosten: toevoegingen  
(bestedingen en terugnemingen)

635/7 190.800,00 520.760,00

Andere bedrijfskosten 640/8 -7.262.161,64 -6.579.382,79

   Niet-aftrekbare BTW zuivering 64012 -1.690.382,30 -1.954.994,04

   Andere bedrijfskosten 640/8 -5.571.779,34 -4.624.388,75

Allocatie bedrijfskosten 6499 -16.895.509,09 -17.545.950,86

   Allocatie 1: intern C (huisvesting, post & verzending) 64997 0,00 0,00

   Allocatie 2: C -> P & G 64998 -6.458.797,02 -7.093.176,68

   Allocatie 3: G -> P 64999 -10.433.053,31 -10.448.635,37

   Allocatie 4: PAct -> RioP & Gemeente RioAct 64995 -3.658,76 -4.138,81

   Allocatie RioP -> Gemeente 64996 0,00 0,00

Interne verdeling kosten 69 -373.011,27 -372.760,17

Bedrijfswinst (verlies -) 74/64 3.070.720,71 3.181.195,84
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Bijzondere resultatenrekening provinciale directie Limburg (vervolg)

codes 2014 2013

FINANCIËLE OPBRENGSTEN 75 72.076,07 83.356,36

Opbrengsten uit financiële vaste activa 750 0,00 0,00

Opbrengsten uit vlottende activa 751 72.076,07 83.356,36

Andere financiële opbrengsten 752/9 0,00 0,00

FINANCIËLE KOSTEN 65 -486.416,25 -391.690,10

Kosten van schulden 650 0,00 0,00

Waardeverminderingen op vlottende activa andere dan 
voorraden, bestellingen in uitvoering en handelsvorderingen: 
toevoegingen (terugneming)

651 0,00 0,00

Andere financiële kosten 652/9 -13.010,27 -1.359,37

Allocatie financiële kosten 6599 -473.405,98 -390.330,73

   Allocatie 1: intern C (huisvesting, post & verzending) 65997 0,00 0,00

   Allocatie 2: C -> P & G 65998 -1.098.678,57 -1.096.090,25

   Allocatie 3: G -> P 65999 625.272,59 705.759,52

Winst (verlies -) uit de gewone bedrijfsuitvoering 70/65 2.656.380,53 2.872.862,10

UITZONDERLIJKE	OPBRENGSTEN 76 37.513,90 -1.070,06

Terugnemingen van afschrijvingen en waardeverminderingen 
op immateriële en materiële vaste activa

760 65,82 0,00

Terugneming van waardeverminderingen op financiële vaste 
activa

761 0,00 0,00

Terugneming van voorzieningen voor uitzonderlijke risico’s 
en kosten

762 0,00 0,00

Meerwaarden bij realisatie van vaste activa 763 31.455,66 0,00

Andere uitzonderlijke opbrengsten 764/9 5.992,42 -1.070,06

UITZONDERLIJKE	KOSTEN 66 -3.529.482,47 -243.496,18

Uitzondelijke afschrijvingen en waardeverminderingen op 
oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa

660 0,00 0,00

Waardeverminderingen op financiële vaste activa 661 0,00 0,00

Voorzieningen voor uitzonderlijke risico’s en kosten – 
Toevoegingen (bestedingen)

662 0,00 0,00

Minderwaarden bij realisatie van vaste activa 663 -21,34 0,00

Andere uitzonderlijke kosten 664/8 0,00 -455.110,54

Allocatie uitzonderlijke kosten 669 -3.529.461,13 211.614,36

   Allocatie 1: intern C (huisvesting, post & verzending) 66997 0,00 0,00

   Allocatie 2: C -> P & G 66998 -2.535.238,28 167.227,44

   Allocatie 3: G -> P 66999 -994.222,85 44.386,92

   Allocatie 4: PAct -> RioP & Gemeente RioAct 66995 0,00 0,00

   Allocatie RioP -> Gemeente 66996 0,00 0,00

Winst (verlies -) van het boekjaar vóór belasting 70/66 -835.588,04 2.628.295,86

TE	BESTEMMEN	WINST	(VERLIES	-)	VAN	HET	BOEKJAAR 70/68 -835.588,04 2.628.295,86

OVERGEDRAGEN	WINST	(VERLIES	-)	VAN	HET	VORIGE	 
BOEKJAAR

14P 7.302.961,95 4.674.666,09

OVER	TE	DRAGEN	WINST	(VERLIES	-) (14) 6.467.373,91 7.302.961,95
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Bijzondere	resultatenrekening	RioP	West-Vlaanderen

codes 2014 2013

BEDRIJFSOPBRENGSTEN 70/74 2.551.650,84 3.618.255,33

Omzet 70 2.521.520,99 2.729.067,44

   Vaste vergoeding 7000 0,00 0,00

   Meerverbruik 7010 0,00 0,00

   Bijdrage zuivering 7011 0,00 0,00

   Bijdrage afvoer 7012 2.065.532,79 1.949.675,34

   Vergoeding afvoer eigen winners 7013 247.844,79 645.168,95

   Vergoeding zuivering eigen winners 7014 0,00 0,00

   Bijdrage afvoer derden 7015 0,00 0,00

   Vergoeding afvoer eigen winners derden 7016 0,00 0,00

   Exploitatievergoeding IBA 70714 1.657,34 911,87

   Exploitatievergoeding IBA eigen winners 70715 0,00 0,00

   Andere omzet 702/9 206.486,07 133.311,28

Voorraad goederen in bewerking en gereed product  
en bestellingen in uitvoering: toename (afname -)

71 0,00 0,00

Geproduceerde vaste activa 72 28.897,30 142.991,21

Andere bedrijfsopbrengsten 74 1.232,55 746.196,68

   Werkingstoelage MINA-fonds 74000 0,00 0,00

   Bedrijfssubsidies 74001 0,00 0,00

   Werkingstoelage RioP-gemeenten 74002 0,00 745.691,23

   Andere bedrijfsopbrengsten 741/9 1.232,55 505,45

Interne verdeling opbrengsten 799 0,00 0,00

BEDRIJFSKOSTEN 60/64 -1.693.180,65 -2.078.398,54

Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen 60 -47,61 -109,59

   Aankopen 600/8 0,00 0,00

   Voorraad: afname (toename) 609 -47,61 -109,59

Diensten en diverse goederen 61 -562.652,29 -843.974,44

   Bijdrage zuivering 61202 0,00 0,00

   Bijdrage afvoer 61203 0,00 0,00

   Vergoeding afvoer eigen winners 61204 0,00 0,00

   Exploitatievergoeding IBA’s 61205 0,00 0,00

   Andere diensten en diverse goederen 610/8 -562.652,29 -843.974,44

Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 62 -250.364,72 -284.907,19

Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtings-
kosten, op immateriële en materiële vaste activa

630 -664.333,69 -583.395,61

Waardeverminderingen op voorraden, bestellingen in uitvoe-
ring en handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)

631/4 -3.813,86 -1.694,26

Voorzieningen voor risico’s en kosten: toevoegingen  
(bestedingen en terugnemingen)

635/7 0,00 0,00

Andere bedrijfskosten 640/8 -18.934,83 -121.032,70

   Niet-aftrekbare BTW zuivering 64012 0,00 0,00

   Andere bedrijfskosten 640/8 -18.934,83 -121.032,70

Allocatie bedrijfskosten 6499 -190.001,98 -205.689,05

   Allocatie 1: intern C (huisv, post & verz) 64997 0,00 0,00

   Allocatie 2: C -> P & G 64998 -174.461,64 -174.441,72

   Allocatie 3: G -> P 64999 0,00 0,00

   Allocatie 4: PAct -> RioP & Gemeente RioAct 64995 -15.540,35 -31.247,33

   Allocatie RioP -> Gemeente 64996 0,01 0,00

Interne verdeling kosten 69 -3.031,67 -37.595,70

Bedrijfswinst (verlies -) 74/64 858.470,19 1.539.856,79
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Bijzondere	resultatenrekening	RioP	West-Vlaanderen	(vervolg)

codes 2014 2013

FINANCIËLE OPBRENGSTEN 75 0,00 0,00

Opbrengsten uit financiële vaste activa 750 0,00 0,00

Opbrengsten uit vlottende activa 751 0,00 0,00

Andere financiële opbrengsten 752/9 0,00 0,00

FINANCIËLE KOSTEN 65 -189.954,15 -128.474,56

Kosten van schulden 650 -189.954,15 -128.474,56

Waardeverminderingen op vlottende activa andere dan 
voorraden, bestellingen in uitvoering en handelsvorderingen: 
toevoegingen (terugneming)

651 0,00 0,00

Andere financiële kosten 652/9 0,00 0,00

Allocatie financiële kosten 6599 0,00 0,00

   Allocatie 1: intern C (huisv, post & verz) 65997 0,00 0,00

   Allocatie 2: C -> P & G 65998 0,00 0,00

   Allocatie 3: G -> P 65999 0,00 0,00

Winst (verlies -) uit de gewone bedrijfsuitvoering 70/65 668.516,04 1.411.382,23

UITZONDERLIJKE	OPBRENGSTEN 76 0,28 0,00

Terugnemingen van afschrijvingen en waardeverminderingen 
op immateriële en materiële vaste activa

760 0,28 0,00

Terugneming van waardeverminderingen op financiële vaste 
activa

761 0,00 0,00

Terugneming van voorzieningen voor uitzonderlijke risico’s 
en kosten

762 0,00 0,00

Meerwaarden bij realisatie van vaste activa 763 0,00 0,00

Andere uitzonderlijke opbrengsten 764/9 0,00 0,00

UITZONDERLIJKE	KOSTEN 66 -9.681,27 11.382,41

Uitzondelijke afschrijvingen en waardeverminderingen op 
oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa

660 -3.405,81 0,00

Waardeverminderingen op financiële vaste activa 661 0,00 0,00

Voorzieningen voor uitzonderlijke risico’s en kosten – 
Toevoegingen (bestedingen)

662 0,00 0,00

Minderwaarden bij realisatie van vaste activa 663 0,00 0,00

Andere uitzonderlijke kosten 664/8 0,00 0,00

Allocatie uitzonderlijke kosten 669 -6.275,46 11.382,41

   Allocatie 1: intern C (huisv, post & verz) 66997 0,00 0,00

   Allocatie 2: C -> P & G 66998 -6.275,45 11.382,42

   Allocatie 3: G -> P 66999 0,00 0,00

   Allocatie 4: PAct -> RioP & Gemeente RioAct 66995 0,00 0,00

   Allocatie RioP -> Gemeente 66996 -0,01 -0,01

Winst (verlies -) van het boekjaar vóór belasting 70/66 658.835,05 1.422.764,64

TE	BESTEMMEN	WINST	(VERLIES	-)	VAN	HET	BOEKJAAR 70/68 658.835,05 1.422.764,64

OVERGEDRAGEN	WINST	(VERLIES	-)	VAN	HET	VORIGE	 
BOEKJAAR

14P 4.006.740,95 2.583.976,31

OVER	TE	DRAGEN	WINST	(VERLIES	-) (14) 4.665.576,00 4.006.740,95
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Bijzondere	resultatenrekening	RioP	Oost-Vlaanderen

codes 2014 2013

BEDRIJFSOPBRENGSTEN 70/74 8.582.085,06 7.512.077,16

Omzet 70 8.326.890,65 7.321.151,29

   Vaste vergoeding 7000 0,00 0,00

   Meerverbruik 7010 0,00 0,00

   Bijdrage zuivering 7011 0,00 0,00

   Bijdrage afvoer 7012 6.895.314,27 6.228.669,59

   Vergoeding afvoer eigen winners 7013 306.916,17 483.804,36

   Vergoeding zuivering eigen winners 7014 0,00 0,00

   Bijdrage afvoer derden 7015 412.342,39 0,00

   Vergoeding afvoer eigen winners derden 7016 37.272,46 0,00

   Exploitatievergoeding IBA 70714 2.852,37 1.706,12

   Exploitatievergoeding IBA eigen winners 70715 0,00 0,00

   Andere omzet 702/9 672.192,99 606.971,22

Voorraad goederen in bewerking en gereed product  
en bestellingen in uitvoering: toename (afname -)

71 0,00 0,00

Geproduceerde vaste activa 72 146.925,04 189.454,82

Andere bedrijfsopbrengsten 74 108.269,37 1.471,05

   Werkingstoelage MINA-fonds 74000 0,00 0,00

   Bedrijfssubsidies 74001 0,00 0,00

   Werkingstoelage RioP-gemeenten 74002 106.939,50 0,00

   Andere bedrijfsopbrengsten 741/9 1.329,87 1.471,05

Interne verdeling opbrengsten 799 0,00 0,00

BEDRIJFSKOSTEN 60/64 -5.034.686,44 -4.472.174,25

Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen 60 -9.986,16 -5.413,09

   Aankopen 600/8 0,00 0,00

   Voorraad: afname (toename) 609 -9.986,16 -5.413,09

Diensten en diverse goederen 61 -1.862.384,17 -1.723.153,94

   Bijdrage zuivering 61202 0,00 0,00

   Bijdrage afvoer 61203 0,00 0,00

   Vergoeding afvoer eigen winners 61204 0,00 0,00

   Exploitatievergoeding IBA’s 61205 0,00 0,00

   Andere diensten en diverse goederen 610/8 -1.862.384,17 -1.723.153,94

Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 62 -680.136,75 -534.046,85

Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtings-
kosten, op immateriële en materiële vaste activa

630 -1.699.196,11 -1.470.291,72

Waardeverminderingen op voorraden, bestellingen in uitvoe-
ring en handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)

631/4 -4.310,11 -3.078,84

Voorzieningen voor risico’s en kosten: toevoegingen  
(bestedingen en terugnemingen)

635/7 0,00 0,00

Andere bedrijfskosten 640/8 -73.629,82 -52.923,45

   Niet-aftrekbare BTW zuivering 64012 0,00 0,00

   Andere bedrijfskosten 640/8 -73.629,82 -52.923,45

Allocatie bedrijfskosten 6499 -620.500,22 -537.853,64

   Allocatie 1: intern C (huisv, post & verz) 64997 0,00 0,00

   Allocatie 2: C -> P & G 64998 -495.423,30 -465.947,62

   Allocatie 3: G -> P 64999 0,00 0,00

   Allocatie 4: PAct -> RioP & Gemeente RioAct 64995 -125.076,91 -71.906,03

   Allocatie RioP -> Gemeente 64996 -0,01 0,01

Interne verdeling kosten 69 -84.543,10 -145.412,72

Bedrijfswinst (verlies -) 74/64 3.547.398,62 3.039.902,91
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Bijzondere	resultatenrekening	RioP	Oost-Vlaanderen	(vervolg)

codes 2014 2013

FINANCIËLE OPBRENGSTEN 75 750,00 805,85

Opbrengsten uit financiële vaste activa 750 0,00 0,00

Opbrengsten uit vlottende activa 751 0,00 55,85

Andere financiële opbrengsten 752/9 750,00 750,00

FINANCIËLE KOSTEN 65 -369.802,24 -331.212,12

Kosten van schulden 650 -369.802,24 -331.212,12

Waardeverminderingen op vlottende activa andere dan 
voorraden, bestellingen in uitvoering en handelsvorderingen: 
toevoegingen (terugneming)

651 0,00 0,00

Andere financiële kosten 652/9 0,00 0,00

Allocatie financiële kosten 6599 0,00 0,00

   Allocatie 1: intern C (huisv, post & verz) 65997 0,00 0,00

   Allocatie 2: C -> P & G 65998 0,00 0,00

   Allocatie 3: G -> P 65999 0,00 0,00

Winst (verlies -) uit de gewone bedrijfsuitvoering 70/65 3.178.346,38 2.709.496,64

UITZONDERLIJKE	OPBRENGSTEN 76 67,84 0,00

Terugnemingen van afschrijvingen en waardeverminderingen 
op immateriële en materiële vaste activa

760 67,84 0,00

Terugneming van waardeverminderingen op financiële vaste 
activa

761 0,00 0,00

Terugneming van voorzieningen voor uitzonderlijke risico’s 
en kosten

762 0,00 0,00

Meerwaarden bij realisatie van vaste activa 763 0,00 0,00

Andere uitzonderlijke opbrengsten 764/9 0,00 0,00

UITZONDERLIJKE	KOSTEN 66 -28.073,59 30.403,35

Uitzondelijke afschrijvingen en waardeverminderingen op 
oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa

660 -10.253,03 0,00

Waardeverminderingen op financiële vaste activa 661 0,00 0,00

Voorzieningen voor uitzonderlijke risico’s en kosten – 
Toevoegingen (bestedingen)

662 0,00 0,00

Minderwaarden bij realisatie van vaste activa 663 0,00 0,00

Andere uitzonderlijke kosten 664/8 0,00 0,00

Allocatie uitzonderlijke kosten 669 -17.820,56 30.403,35

   Allocatie 1: intern C (huisv, post & verz) 66997 0,00 0,00

   Allocatie 2: C -> P & G 66998 -17.820,57 30.403,35

   Allocatie 3: G -> P 66999 0,00 0,00

   Allocatie 4: PAct -> RioP & Gemeente RioAct 66995 0,00 0,00

   Allocatie RioP -> Gemeente 66996 0,01 0,00

Winst (verlies -) van het boekjaar vóór belasting 70/66 3.150.340,63 2.739.899,99

TE	BESTEMMEN	WINST	(VERLIES	-)	VAN	HET	BOEKJAAR 70/68 3.150.340,63 2.739.899,99

OVERGEDRAGEN	WINST	(VERLIES	-)	VAN	HET	VORIGE	 
BOEKJAAR

14P 12.257.656,52 9.517.756,53

OVER	TE	DRAGEN	WINST	(VERLIES	-) (14) 15.407.997,15 12.257.656,52
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Bijzondere	resultatenrekening	RioP	Vlaams-Brabant

codes 2014 2013

BEDRIJFSOPBRENGSTEN 70/74 809.890,50 0,00

Omzet 70 809.890,50 0,00

   Vaste vergoeding 7000 0,00 0,00

   Meerverbruik 7010 0,00 0,00

   Bijdrage zuivering 7011 0,00 0,00

   Bijdrage afvoer 7012 669.938,42 0,00

   Vergoeding afvoer eigen winners 7013 129.175,93 0,00

   Vergoeding zuivering eigen winners 7014 0,00 0,00

   Bijdrage afvoer derden 7015 0,00 0,00

   Vergoeding afvoer eigen winners derden 7016 0,00 0,00

   Exploitatievergoeding IBA 70714 0,00 0,00

   Exploitatievergoeding IBA eigen winners 70715 0,00 0,00

   Andere omzet 702/9 10.776,15 0,00

Voorraad goederen in bewerking en gereed product  
en bestellingen in uitvoering: toename (afname -)

71 0,00 0,00

Geproduceerde vaste activa 72 0,00 0,00

Andere bedrijfsopbrengsten 74 0,00 0,00

   Werkingstoelage MINA-fonds 74000 0,00 0,00

   Bedrijfssubsidies 74001 0,00 0,00

   Werkingstoelage RioP-gemeenten 74002 0,00 0,00

   Andere bedrijfsopbrengsten 741/9 0,00 0,00

Interne verdeling opbrengsten 799 0,00 0,00

BEDRIJFSKOSTEN 60/64 -250.760,61 0,00

Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen 60 0,00 0,00

   Aankopen 600/8 0,00 0,00

   Voorraad: afname (toename) 609 0,00 0,00

Diensten en diverse goederen 61 -62.023,88 0,00

   Bijdrage zuivering 61202 0,00 0,00

   Bijdrage afvoer 61203 0,00 0,00

   Vergoeding afvoer eigen winners 61204 0,00 0,00

   Exploitatievergoeding IBA’s 61205 0,00 0,00

   Andere diensten en diverse goederen 610/8 -62.023,88 0,00

Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 62 -12.199,21 0,00

Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtings-
kosten, op immateriële en materiële vaste activa

630 -142.505,13 0,00

Waardeverminderingen op voorraden, bestellingen in uitvoe-
ring en handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)

631/4 0,00 0,00

Voorzieningen voor risico’s en kosten: toevoegingen  
(bestedingen en terugnemingen)

635/7 0,00 0,00

Andere bedrijfskosten 640/8 -0,20 0,00

   Niet-aftrekbare BTW zuivering 64012 0,00 0,00

   Andere bedrijfskosten 640/8 -0,20 0,00

Allocatie bedrijfskosten 6499 -34.032,19 0,00

   Allocatie 1: intern C (huisv, post & verz) 64997 0,00 0,00

   Allocatie 2: C -> P & G 64998 -33.808,93 0,00

   Allocatie 3: G -> P 64999 0,00 0,00

   Allocatie 4: PAct -> RioP & Gemeente RioAct 64995 -223,26 0,00

   Allocatie RioP -> Gemeente 64996 0,00 0,00

Interne verdeling kosten 69 0,00 0,00

Bedrijfswinst (verlies -) 74/64 559.129,89 0,00
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Bijzondere	resultatenrekening	RioP	Vlaams-Brabant	(vervolg)

codes 2014 2013

FINANCIËLE OPBRENGSTEN 75 0,00 0,00

Opbrengsten uit financiële vaste activa 750 0,00 0,00

Opbrengsten uit vlottende activa 751 0,00 0,00

Andere financiële opbrengsten 752/9 0,00 0,00

FINANCIËLE KOSTEN 65 1.326,00 0,00

Kosten van schulden 650 1.326,00 0,00

Waardeverminderingen op vlottende activa andere dan 
voorraden, bestellingen in uitvoering en handelsvorderingen: 
toevoegingen (terugneming)

651 0,00 0,00

Andere financiële kosten 652/9 0,00 0,00

Allocatie financiële kosten 6599 0,00 0,00

   Allocatie 1: intern C (huisv, post & verz) 65997 0,00 0,00

   Allocatie 2: C -> P & G 65998 0,00 0,00

   Allocatie 3: G -> P 65999 0,00 0,00

Winst (verlies -) uit de gewone bedrijfsuitvoering 70/65 560.455,89 0,00

UITZONDERLIJKE	OPBRENGSTEN 76 0,00 0,00

Terugnemingen van afschrijvingen en waardeverminderingen 
op immateriële en materiële vaste activa

760 0,00 0,00

Terugneming van waardeverminderingen op financiële vaste 
activa

761 0,00 0,00

Terugneming van voorzieningen voor uitzonderlijke risico’s 
en kosten

762 0,00 0,00

Meerwaarden bij realisatie van vaste activa 763 0,00 0,00

Andere uitzonderlijke opbrengsten 764/9 0,00 0,00

UITZONDERLIJKE	KOSTEN 66 -3.090,98 0,00

Uitzondelijke afschrijvingen en waardeverminderingen op 
oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa

660 0,00 0,00

Waardeverminderingen op financiële vaste activa 661 0,00 0,00

Voorzieningen voor uitzonderlijke risico’s en kosten – 
Toevoegingen (bestedingen)

662 0,00 0,00

Minderwaarden bij realisatie van vaste activa 663 0,00 0,00

Andere uitzonderlijke kosten 664/8 0,00 0,00

Allocatie uitzonderlijke kosten 669 -3.090,98 0,00

   Allocatie 1: intern C (huisv, post & verz) 66997 0,00 0,00

   Allocatie 2: C -> P & G 66998 -3.090,98 0,00

   Allocatie 3: G -> P 66999 0,00 0,00

   Allocatie 4: PAct -> RioP & Gemeente RioAct 66995 0,00 0,00

   Allocatie RioP -> Gemeente 66996 0,00 0,00

Winst (verlies -) van het boekjaar vóór belasting 70/66 557.364,91 0,00

TE	BESTEMMEN	WINST	(VERLIES	-)	VAN	HET	BOEKJAAR 70/68 557.364,91 0,00

OVERGEDRAGEN	WINST	(VERLIES	-)	VAN	HET	VORIGE	 
BOEKJAAR

14P 0,00 0,00

OVER	TE	DRAGEN	WINST	(VERLIES	-) (14) 557.364,91 0,00
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Klasse 0 – Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen

GROEP 00   ZEKERHEDEN	GESTELD	DOOR	DERDEN	VOOR	REKENING	
VAN	DE	ONDERNEMING

D C

000   Crediteuren voor de onderneming – financiële instellingen 533.697,37

001   Derden-vennoten-stellers van zekerheden voor rekening  
van de onderneming

533.697,37

GROEP 03   ONTVANGEN	ZEKERHEDEN

D C

032   Ontvangen zekerheden (borgtochten door derden gestort  
in de Deposito- en consignatiekas)

11.673.726,00

033   Zekerheidsstellers 11.673.726,00

GROEP 05   VERPLICHTINGEN	TOT	AAN-	EN	VERKOOP	VAN	VASTE	ACTIVA

D C

050   Verplichtingen tot aankoop van onroerende goederen 
(terreinen en innemingen)

428.743,73

051   Crediteuren wegens verplichtingen tot aankoop van onroerende 
goederen

428.743,73

052   Debiteuren wegens verplichtingen tot verkoop van onroerende 
goederen

792.447,00

053   Verplichtingen tot verkoop van onroerende goederen 792.447,00

054   Verplichtingen tot aankoop van uitrusting, rollend materieel  
en magazijngoederen

6.144.735,06

055   Crediteuren wegens verplichtingen tot aankoop van uitrusting,  
rollend materieel en magazijngoederen

6.144.735,06

056   Verplichtingen i.v.m. contracten afgesloten met aannemers  
voor de uitvoering van werken

6.900.244,40

057   Crediteuren wegens verplichtingen i.v.m. conctracten met aannemers 6.900.244,40

ALGEMEEN TOTAAL 26.473.593,56 26.473.593,56



40 Jaarverslag van de Raad van Bestuur aan de vennoten over de jaarrekening 2014

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 (21110): wordt lineair afgeschreven over 36 maanden (33%).
 Knowhow (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 op 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) wor-
den 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, drukinstallaties, 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 goe-
deren die onroerend door bestemming zijn geworden): lineair af te schrijven over 20 jaar (5%).
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Wat aanpassings- en renovatiewerken (22120) betreft die als investeringen beschouwd worden (waarde hoger dan 
125.000 euro voor gebouwen):

 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 ge-
worden): 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 van 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 buitenge-

bruikstellingen) wordt op basis van uniforme afgestemde dataregistratieprocedures tussen de technische inventaris 
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%).
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12. Informatica-uitrusting (hardware en systeemsoftware) (23300)
Lineair af te schrijven over 36 maanden (33%).

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 vrachtwagen, 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 vervaardigingsprijs. Deze bevat naast de aanschaffingskosten van grondstof-
fen, verbruiksgoederen en hulpstoffen, de productiekosten die rechtstreeks aan het individuele product of aan de 
productengroep toerekenbaar zijn.
Vanaf 2012 worden de 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 aanschaf-
fingswaarde 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 trans-
actie. Gezien de geringheid van de transacties met het buitenland, worden er geen provisies voor wisselkoersschom-
melingen 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 ver-
liezen 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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