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Eerste jaarhelft in een notendop

Eerste jaarhelft in
een notendop
De Vlaamse gemeenten zijn voor Aquaﬁn belangrijke
partners om samen te werken aan propere waterlopen en
een leefomgeving in harmonie met water. Ze zijn voor
Vlaanderen bovendien een onmisbare schakel om te
voldoen aan de verwachtingen van de Kaderrichtlijn Water,
waarvoor nog heel wat investeringen nodig zijn. Daarom
informeerden we de nieuwe besturen bij het begin van het
jaar en een nieuwe legislatuur uitgebreid over hoe we hen
kunnen helpen om de beschikbare middelen gericht in te
zetten met een maximaal resultaat.
Ook voor het Vlaamse Gewest zetten we onze opdracht
onverminderd voort. In de eerste jaarhelft van 2019 leverden
we voor 28 miljoen euro aan bovengemeentelijke projecten
op en brachten we voor 63 miljoen euro nieuwe projecten
op de markt. De komende jaren zullen we blijven verder
werken aan de uitbouw en het beheer van gewestelijke
zuiveringsinfrastructuur, want de Vlaamse Regering bevestigde
in het voorjaar van 2019 haar vertrouwen in Aquaﬁn met de
goedkeuring van een nieuw Optimalisatieprogramma.
Onze inspanningen om de doelstellingen te bereiken op de
meest efficiënte manier, bleven ook buiten het bedrijf niet
onopgemerkt. We werden in het voorjaar genomineerd
voor maar liefst drie awards. Voor de Belﬁus Smart Belgium
Awards werd ons project ‘slimme riolen’ geselecteerd,
een sturingsstrategie voor rioleringssystemen waardoor
het afvalwater vanop afstand kan gestuurd worden voor
een optimale benutting van het stelsel. Nog in de sfeer van
asset management werd onze methodiek voor het opstellen
van levenscyclusplannen genomineerd voor de BEMASawards. BEMAS is de vakvereniging voor asset management
en onderhoud. Levenscyclusplannen laten toe om op lange
termijn betrouwbare installaties te verzekeren aan een
duidelijk en voorspelbaar budget.

Aquaﬁn werkt aan beken
en rivieren vol leven
om te wonen, te sporten
of gewoon te genieten
langs het water.

De derde award-nominatie was voor het Finance Team van
Aquaﬁn, dat geselecteerd werd voor ‘Best Finance Team of
the Year 2019’ door Financial Media. De jury had veel lof
voor de manier waarop we onze ﬁnancieringsvormen
diversiﬁëren om zo een verscheidenheid aan investeerders
aan te trekken en onze alsmaar groeiende ﬁnancieringsbehoeften in te vullen.
Elke nominatie is op zich een erkenning van de kennis en
het vakmanschap van onze medewerkers. Tegelijk zijn ze
een stimulans om nog meer in te zetten op innovatie en
ondernemingszin om onze ambities te realiseren. Met de
aandeelhouder is overeengekomen dat Aquaﬁn vanaf dit
jaar een gedeelte van de winst mag aanwenden voor
innovatieprojecten.
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Belangrijke gebeurtenissen en risico’s

Belangrijke gebeurtenissen
en risico’s
BELANGRIJKE GEBEURTENISSEN TUSSEN 1 JANUARI 2019 EN 30 JUNI 2019
EN VOORNAAMSTE RISICO’S EN ONZEKERHEDEN VOOR DE RESTERENDE
MAANDEN VAN HET BOEKJAAR
AFREKENING FINANCIEEL JAAR 2017
Per 31 december 2018 was voor de afrekening van de
werkingskosten 2017 een provisie aangelegd van afgerond
350.000 euro of 10% van het budgetoverschot op het
vergoedingsmodel 2017. Dit budgetoverschot is de afwijking
tussen de reële kosten 2017 en het resultaat van de meest
recente herrekening van de formule van het prestatiebudget.
Op 24 mei 2019 nam de Vlaamse Regering een deﬁnitieve
beslissing over de afrekening van het ﬁnancieel jaar 2017.
Op basis van deze beslissing kon 154.521 euro provisie
teruggenomen worden. Het resterend bedrag (195.479 euro)
werd aangewend.

OPLEVERINGEN
Het opleveringsprotocol heeft in het verleden gezorgd voor
een verduidelijking van de bepalingen in de beheersovereenkomst rond de oplevering van investeringsprojecten.
Aquaﬁn kreeg hierdoor grotere rechtszekerheid. Bij een
oplevering verwerft Aquaﬁn immers vaststaande vorderingen
op de drinkwatermaatschappijen, waarvoor het Vlaamse
Gewest als co-debiteur optreedt. Het totale bedrag van
deze vorderingen is de bovengrens voor de uitstaande
langetermijnleningen onder affectatie1. De opleveringen
hebben dus een rechtstreeks verband met de hoeveelheid
langetermijnleningen die kunnen opgenomen worden.
Ondanks de hernegotiatie op 1 maart 2016, verlopen
opleveringen nog steeds moeizaam. De voornaamste
oorzaken zijn van administratieve aard en de door de
overheid geformuleerde voorbehouden. Deze voorbehouden
zijn randvoorwaarden van een project die ervoor zorgen dat
Aquaﬁn afhankelijk is van acties van derden vooraleer
een project kan worden opgeleverd.

In het eerste semester van 2019 is er een beperkte toename
van de provisie met betrekking tot reeds ingediende
dossiers. Enerzijds werden een aantal projecten waarvoor
in het verleden provisie werd aangelegd, alsnog opgeleverd
of werd de procedure voor regularisatie door de minister
opgestart. Anderzijds werd voor een aantal andere projecten
een bijkomende provisie aangelegd.

NIEUWE RAAD VAN BESTUUR AANGESTELD
Tijdens een bijzondere Algemene Vergadering werd op
14 mei 2019 de nieuwe raad van bestuur van Aquaﬁn
benoemd. De mandaten van alle bestuurders in de vorige
samenstelling liepen af in 2019. De mandaten van Alain
Bernard, Kathleen Depoorter, Marleen Evenepoel en Koen
Helsen werden verlengd. Bijkomend werden Renaat De Sutter,
Katrien Desomer, Jef Wittouck, Jochen Bultinck, Katrijn Faket
en Dirk Lybaert als bestuurder aangesteld. Alain Bernard is
de nieuwe voorzitter van de raad van bestuur.
Als gevolg van deze aanstellingen, werd ook de samenstelling van het auditcomité en het benoemings- en
remuneratiecomité als volgt gewijzigd:

Auditcomité
Kathleen Depoorter (voorzitter)
Koen Helsen
Katrien Desomer
Jochen Bultinck
Katrijn Faket
Benoemings- en remuneratiecomité
Marleen Evenepoel (voorzitter)
Renaat De Sutter
Jef Wittouck
Dirk Lybaert

Per 30 juni 2019 bedraagt de totale waarde van betwiste
projecten inclusief aanverwante kosten 14,9 miljoen euro.
We bedanken de vorige bestuursleden voor hun jarenlange
inzet en bijdrage.

1 De affectatieovereenkomst bepaalt dat, wanneer Aquaﬁn in ﬁnanciële moeilijkheden verkeert, de drinkwatermaatschappijen
niet langer aan Aquaﬁn moeten betalen voor de zuivering van het door hen geleverde drinkwater, maar aan Belﬁus Bank die
optreedt als agent in de overeenkomst.
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VLAAMSE REGERING KEURT
OPTIMALISATIEPROGRAMMA 2020 GOED
Op 5 april 2019 gaf de Vlaamse Regering haar goedkeuring
aan een nieuw Optimalisatieprogramma, het OP2020.
Als gevolg hiervan draagt het Gewest aan Aquaﬁn opnieuw
voor 230 miljoen euro aan projecten voor uitvoering op.
Daarvan is 100 miljoen euro voorzien voor nieuwe, bovengemeentelijke projecten en 130 miljoen euro voor projecten
in het kader van het Lokaal Pact met de gemeenten.
Met deze projecten neemt het Gewest een deel van de
investeringen in rioleringen over van de gemeenten en
draagt deze voor uitvoering mee op aan Aquaﬁn. Naast deze
230 miljoen euro voor het OP2020 keurde de Vlaamse
Regering ook het voorstel goed om 50 miljoen euro ter
beschikking te stellen voor de overloop van het investeringsen renovatieprogramma van de programmajaren tot en
met 2009.

VLAAMSE SUBSIDIE VOOR
‘INTERNET OF WATER’
De Vlaamse Regering besliste om een subsidie van 9,7 miljoen
euro toe te kennen aan het project ‘Internet of water’,
waarin Aquaﬁn partner is samen met VITO, De Watergroep,
het Vlaams Kenniscentrum Water (Vlakwa) en het
onderzoekscentrum IMEC. Het ‘Internet of water’ is een
grootschalig sensorennetwerk dat de beschikbare waterreserves en de waterkwaliteit van bodem-, grond- en
oppervlaktewater en gezuiverd rioolwater in kaart moet
brengen en er de evoluties van opvolgt. De bedoeling is om
met de actuele meetgegevens, aangevuld met zelﬂerende
voorspellingen, de waterreserves beter te benutten in
functie van de watervraag. Het systeem kan zo bijdragen
tot een duurzaam waterbeleid.

JURIDISCH DOSSIER
• Rioolwaterzuiveringsinstallatie Deurne - instorting
tussenmuur
Op de rioolwaterzuiveringsinstallatie in Deurne stortte
in september 2012 de muur tussen het anaerobe bekken
en een beluchtingsbekken in. De instorting bracht grote
materiële schade met zich mee. Omdat hierdoor ook
de werking van de slibdroger werd verstoord en extra
chemicaliën moesten worden toegevoegd, leed Aquaﬁn
bovendien aanzienlijke operationele schade.
In 2013 gaf een op vraag van Aquaﬁn aangestelde
gerechtsdeskundige de toestemming om de installatie
te (laten) herstellen. De hoogte van de gemaakte kosten
en de schade werden samen op ongeveer 2,7 miljoen
euro begroot.
Ondertussen is er de verwachte gerechtelijke uitspraak
zonder ﬁnancieel nadeel voor Aquaﬁn. Beroep tegen
deze uitspraak is mogelijk.
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Kerncijfers

Kerncijfers
KERNCIJFERS OP 30 JUNI 2019
IN DUIZEND EURO

Bedrijfsopbrengsten
Te bestemmen winst
Balanstotaal
Eigen vermogen exclusief kapitaalsubsidies
Financiering korte termijn
Financiering lange termijn

30-06-2019

31-12-2018

298.832
6.432
3.663.098
280.036
178.190
2.058.185

575.226
11.100
3.568.524
273.597
203.912
1.979.036

1.107
55
1.162

1.087
56
1.143

AANTAL

Medewerkers Aquafin
Medewerkers VMM
Medewerkers totaal

Op 30 juni 2019 was Aquaﬁn verantwoordelijk voor de exploitatie van 321 rioolwaterzuiveringsinstallaties. Om het afvalwater
naar de zuiveringsinstallaties te transporteren, had Aquaﬁn 6.474 km leidingen in beheer. Aquaﬁn beheert
1.798 bovengemeentelijke pompstations en bergbezinkingsbekkens.

PROJECTEN IN PORTEFEUILLE VOOR HET VLAAMSE GEWEST
OP 30 JUNI 2019

Opgeleverde projecten (1)
Gegund en aanbesteed (2)
Ontwerp (3)
Totaal in uitvoering (2) + (3)

Aantal projecten

Waarde (miljoen euro)

3.244
383
1.040
1.423

4.022,38
519,24
1.184,32
1.703,56
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BALANS IN DUIZEND EURO

ACTIVA

Codes

30-06-2019

31-12-2018

20/28

3.332.804

3.317.635

22/27

3.329.552

3.314.381

Terreinen en gebouwen

22

234.799

232.790

Installaties, machines en uitrusting

23

2.702.390

2.774.628

Meubilair en rollend materieel

24

1.671

2.101

Overige materiële vaste activa

26

226

275

Activa in aanbouw en vooruitbetalingen

27

390.465

304.588

28

3.252

3.254

280/1

3.172

3.175

280

3.172

3.175

284/8

79

79

284

78

78

285/8

1

1

29/58

330.294

250.888

Voorraden en bestellingen in uitvoering

3

202.541

162.944

Bestellingen in uitvoering

37

202.541

162.944

40/41

35.399

35.256

40

28.590

29.735

VASTE ACTIVA
Materiële vaste activa

Financiële vaste activa
Verbonden ondernemingen
Deelnemingen
Andere financiële vaste activa
Aandelen
Vorderingen en borgtochten in contanten
VLOTTENDE ACTIVA

Vorderingen op ten hoogste één jaar
Handelsvorderingen
Overige vorderingen

41

6.809

5.521

50/53

9.083

80

51/53

9.083

80

Liquide middelen

54/58

40.166

10.738

Overlopende rekeningen

490/1

43.106

41.870

20/58

3.663.098

3.568.524

Geldbeleggingen
Overige beleggingen

TOTAAL DER ACTIVA
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BALANS IN DUIZEND EURO

PASSIVA

Codes

30-06-2019

31-12-2018

10/15

1.104.021

1.095.078

10

248.400

248.400

100

248.400

248.400

13

25.197

25.197

Wettelijke reserve

130

14.297

14.297

Beschikbare reserve

133

10.900

10.900

Overgedragen winst

14

6.439

7

Kapitaalsubsidies

15

823.985

821.474

16

4.520

4.328

160/5

4.520

4.328

EIGEN VERMOGEN
Kapitaal
Geplaatst kapitaal
Reserves

VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN
Voorzieningen voor risico's en kosten
Pensioenen en soortgelijke verplichtingen
Overige risico's en kosten
SCHULDEN
Schulden op meer dan één jaar
Financiële schulden
Kredietinstellingen

160

569

628

163/5

3.951

3.700

17/49

2.554.557

2.469.118

17

1.804.646

1.826.706

170/4

1.804.430

1.826.487

173

1.804.430

1.826.487

Overige schulden

178/9

216

219

Schulden op ten hoogste één jaar

42/48

727.831

630.101

Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen

42

253.755

152.549

Financiële schulden

43

191.717

217.329

430/8

191.717

217.329

44

67.602

83.519

440/4

67.602

83.519

Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen

46

199.250

151.532

Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten

45

15.508

16.428

Belastingen

450/3

8.087

6.918

Bezoldigingen en sociale lasten

454/9

7.421

9.510

Overige schulden

47/48

0

8.744

Overlopende rekeningen

492/3

22.079

12.311

TOTAAL DER PASSIVA

10/49

3.663.098

3.568.524

Kredietinstellingen
Handelsschulden
Leveranciers
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RESULTATENREKENING IN DUIZEND EURO
Codes

30-06-2019

30-06-2018

70/74

298.832

281.830

70

252.092

259.931

en in de bestellingen in uitvoering

71

39.597

16.855

Andere bedrijfsopbrengsten

74

7.143

5.044

60/64

253.401

235.748

Bedrijfsopbrengsten
Omzet
Toename in de voorraad goederen in bewerking en gereed product

Bedrijfskosten
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen

60

55.523

53.532

600/8

55.523

53.532

Diensten en diverse goederen

61

62.826

50.511

Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen

62

41.142

39.187

630

90.255

88.214

631/4

-157

-145

Aankopen

Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten,
op immateriële en materiële vaste activa
Waardeverminderingen op voorraden, bestellingen in uitvoering
en handelsvorderingen (toevoegingen +, terugnemingen -)
Voorzieningen voor risico's en kosten
(toevoegingen +, bestedingen en terugnemingen -)

635/7

192

-414

Andere bedrijfskosten

640/8

3.620

4.863

9901

45.430

46.081

Bedrijfswinst
Financiële opbrengsten
Opbrengsten uit vlottende activa
Andere financiële opbrengsten
Financiële kosten
Kosten van schulden
Andere financiële kosten
Winst uit de gewone bedrijfsuitoefening, voor belasting
Uitzonderlijke opbrengsten
Niet-recurrente financiële opbrengsten
Uitzonderlijke kosten
Niet-recurrente financiële kosten
Winst van het boekjaar voor belasting
Belastingen op het resultaat
Belastingen
Winst van het boekjaar
TE BESTEMMEN WINST VAN HET BOEKJAAR

75

28.334

6.121

751

28.327

6.120

752/9

7

1

65

63.772

40.178
35.490

650

34.529

652/9

29.243

4.687

9902

9.993

12.024

76

0

88

76

0

88

66

2

0

66

2

0

9903

9.991

12.112

67/77

3.559

4.075

670/3

3.559

4.075

9904

6.432

8.037

9905

6.432

8.037
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Toelichting bij balans en
resultatenrekening
COMMENTAAR BIJ DE BALANS
Het saldo aan vaste activa neemt toe in vergelijking met
31 december 2018. De stijging met 15 miljoen euro tot
3.333 miljoen euro is toe te schrijven aan de netto-aangroei
van de investeringen in de bovengemeentelijke waterzuiveringsinfrastructuur, uitgevoerd in opdracht van het
Vlaamse Gewest.
Enerzijds stijgen de werken in uitvoering ‘activa in aanbouw’
per saldo met 86 miljoen euro ten opzichte van einde 2018.
Het gaat om het verschil tussen nieuwe investeringen en
de overboeking van opgeleverde projecten ter waarde
van 28 miljoen euro. Anderzijds daalt de post installaties,
machines en uitrusting per saldo met 72 miljoen euro.
Dat is het gevolg van toegenomen afschrijvingen, die slechts
gedeeltelijk gecompenseerd worden door een stijging
van deze rubriek als gevolg van de overboeking vanuit
de werken in uitvoering.
De vlottende activa nemen per saldo toe met 79 miljoen
euro tot 330 miljoen euro. Het saldo in de bestellingen in
uitvoering heeft betrekking op activiteiten van Aquaﬁn
buiten de opdracht van het Vlaamse Gewest. De toename
is het gevolg van de toepassing van de strikte criteria om
projecten op te leveren volgens de completed contract
methode sinds 31 december 2018. De sterke stijging van de
liquide middelen is het gevolg van de opname van ﬁnanciering
in de loop van juni voor een totaal van 50 miljoen euro.

De toevoegingen en terugnames van voorzieningen op het
vlak van opleveringen en nagekomen kosten zorgt voor een
netto-toename van de voorzieningen met 0,2 miljoen euro
ten opzichte van het saldo per 31 december 2018.
De schulden zijn toegenomen met 85 miljoen euro tot
2.555 miljoen euro. Voor de werken in uitvoering voor
(gemeentelijke) opdrachten die niet werden opgedragen
door het Vlaams Gewest werden reeds vooruitbetalingen
ontvangen voor een bedrag van 199 miljoen euro. Dit is een
stijging van bijna 48 miljoen euro. Verder tonen de schulden
op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen een
stijging van 100 miljoen euro ten gevolge van een aantal
bullet-ﬁnancieringen die in de loop van de eerste jaarhelft
van 2020 op vervaldag komen. De ﬁnanciële schulden op
meer dan een jaar, het uitstaand volume commercial paper
(ﬁnanciële schulden die binnen het jaar vervallen) en ook
de handelsschulden daalden daarentegen met respectievelijk
22 miljoen euro, 25 miljoen euro en 16 miljoen euro.
De overlopende rekeningen van het passief tonen een
totale stijging van 10 miljoen euro. De pro rata rentelasten
van de bovengemeentelijke ﬁnancieringen, die een
onderdeel vormen van deze rekeningen, liggen 8 miljoen
euro hoger dan per 31 december 2018 en verklaren 80% van
de stijging.

Het eigen vermogen neemt met 9 miljoen euro toe, waarvan
6 miljoen euro op de post overgedragen winst, wat het
resultaat over de periode 1 januari 2019 – 30 juni 2019
weerspiegelt. Daarnaast kennen ook de kapitaalsubsidies2
een verdere stijging met 2,5 miljoen euro. Deze weerspiegelen
de impact van het verschil tussen de terugbetalings- en
afschrijvingstermijn van opgeleverde bovengemeentelijke
projecten.

2 Voor meer toelichting over deze rubriek verwijzen we naar het BE GAAP jaarverslag 2018, dat u kan raadplegen via onze
website www.aquaﬁn.be

Toelichting bij balans en resultatenrekening

COMMENTAAR BIJ DE RESULTATENREKENING
In de beheersovereenkomst met het Vlaamse Gewest is
bepaald dat de vergoeding van Aquaﬁn gebeurt op basis
van de doorrekening van alle redelijke kosten, verhoogd
met een vergoeding voor de aandeelhouder(s) die gebaseerd
is op de inbreng in het eigen vermogen. Sinds 2014 wordt
het operationeel budget van Aquaﬁn niet meer vergoed op
basis van doorrekening van alle redelijke kosten zoals
bedoeld in de beheersovereenkomst, maar wel volgens de
in het vergoedingsmodel gedeﬁnieerde geleverde prestaties,
waarbij het resultaat van de formule als redelijk wordt
beschouwd.
De stijging van de bedrijfsopbrengsten en -kosten wordt
deels verklaard door de toenemende bedrijfskosten als gevolg
van de groei van de infrastructuur die door Aquaﬁn wordt
uitgebouwd en geëxploiteerd voor bovengemeentelijke
activiteiten die voortvloeien uit de beheersovereenkomst.
Daarnaast levert Aquaﬁn ook diensten rechtstreeks aan
steden en gemeenten. De gehanteerde principes met
betrekking tot de waardering volgens de completed contract
methode voor deze diensten leidt tot een sterke toename
van de projecten die nog niet opgeleverd zijn, maar als
bestelling in uitvoering worden beschouwd. Per 30 juni 2019
bedraagt deze rubriek toename in de voorraad goederen in
bewerking en gereed product en in de bestellingen in
uitvoering 40 miljoen euro ten opzichte van 17 miljoen euro
per jaareinde.

Onder de andere bedrijfsopbrengsten wordt een bedrag
van 2 miljoen euro opgenomen. Dat is het positieve verschil
tussen de geboekte werkingskosten en het resultaat van de
formule volgens het vergoedingsmodel.
De voorzieningen voor risico’s en kosten reﬂecteren de mutatie
van de provisies voor opleveringen en nagekomen kosten.

De ﬁnanciële opbrengsten en kosten bevatten naast de
rentelasten op ﬁnancieringen op korte en lange termijn ook
de kosten en opbrengsten van het actief rentemanagement.
In de eerste jaarhelft van 2019 werden drie renteindekkingsstructuren geoptimaliseerd. Dit impliceerde de
betaling van de marktwaardes van de oorspronkelijke
indekkingen voor een totaal van 26,1 miljoen euro en de
ontvangst van de marktwaardes van de nieuwe (out-of-the
money) indekkingen voor een totaal bedrag van 23,6 miljoen
euro. Deze bedragen overstijgen ruim deze van de eerste
jaarhelft van 2018, toen er slechts één herstructurering met
een beperktere ﬁnanciële impact werd doorgevoerd.
Daarnaast werd in de eerste helft van 2019 ook één
structuur verlengd. Deze elementen verklaren de hogere
opbrengsten uit vlottende activa en hogere andere
ﬁnanciële kosten en bijgevolg ook de hogere ﬁnanciële
opbrengsten en kosten.
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TOELICHTING BUITEN BALANS
RENTEMANAGEMENT

Kortetermijnschuld

Gelet op de hoogte van de langetermijnschuld van Aquaﬁn
stemde de raad van bestuur er in 2006 mee in om het
renterisico actief te beheren. Het kader bepaalt dat het
renterisico verbonden aan de ﬁnanciële schulden als volgt
mag ingedekt worden:

• wordt niet ingedekt.

Langetermijnschuld (initiële looptijd langer dan 10 jaar)
• maximaal 10% van de langetermijnschuld mag een
onbegrensd vlottende rente hebben;
• maximaal 35% van de langetermijnschuld mag vlottend
zijn, echter met een begrenzing van de rentekost (d.m.v.
caps);
• minimaal 65% van de langetermijnschuld moet een
vaste rentevoet hebben.
Middellangetermijnschuld (initiële looptijd tussen 1-10 jaar)
• maximaal 50% mag ingedekt worden.

Gebudgetteerde langetermijnschuld (maximaal 5 jaar
forward):
• 50% mag ingedekt worden.
Elke indekkingstransactie is bij afsluiting volledig gedocumenteerd en gekoppeld aan een (gebudgetteerde) onderliggende lening.
Volgende tabel illustreert de verdeling van het uitstaand
kapitaal van lange- en middellangetermijnleningen op basis
van het rentetype, al dan niet als gevolg van een renteindekking.
Per 30 juni 2019 bedraagt de marktwaarde van de instrumenten
gebruikt voor het indekken van het renterisico -340,9 miljoen
euro. Dit betekent een daling van de marktwaarde met
99 miljoen euro ten opzichte van 31 december 2018, die het
gevolg is van een sterke daling van de marktrentevoeten.

UITSTAAND KAPITAAL VLOTTEND/VAST (IN DUIZEND EURO) ALS GEVOLG VAN RENTE-INDEKKINGEN

30/06/2019

Verdeling vaste / vlottende rentevoeten uitgedrukt in nominale waarde
Vaste rentevoet
Vlottende rentevoet (ingedekt met caps en floors)
Vlottende rentevoet
Totaal

1.659.435
335.000
63.750
2.058.185

31/12/2018

1.592.369
342.500
44.167
1.979.036
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Op maat van onze klanten
een betrouwbaar afvalwateren hemelwaterbeheer
uitbouwen, met respect voor
onze omgeving en het milieu.
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