Propere waterlopen voor de volgende generaties
en een leefomgeving in harmonie met water
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Voorwoord
2019 was voor Aquaﬁn een succesvol jaar waarin al
onze rioolwaterzuiveringsinstallaties voldeden aan alle
opgelegde lozingsnormen. 2020 belooft minstens zo
bijzonder te worden. Want de nieuwe Vlaamse Regering
kent ons een erg belangrijke bijkomende rol toe in de
watersector. Aquaﬁn zal de coördinatie op zich nemen
van het asset management van de netwerken voor
afval- en hemelwater in heel Vlaanderen. We gaan voluit
voor efficiëntiewinsten, onder meer door investeringen
op lokaal en bovenlokaal niveau maximaal op elkaar af
te stemmen, in nauw overleg met alle betrokken partijen.
Maar ook door te waken over de goede toestand van
de volledige rioleringsinfrastructuur zodat onverwachte
en overbodige uitgaven vermeden worden. Op die
manier komt er immers extra ruimte vrij voor andere
investeringen om de vervuilingsdruk op onze waterlopen
te verminderen.
Als voorzitter ben ik er uiteraard trots op dat het bedrijf
hiervoor het vertrouwen krijgt van de Vlaamse Regering.
En hoewel de implementatie van het hele actieplan de
nodige tijd zal vragen, ben ik ervan overtuigd dat we
samen met de andere actoren al snel grote stappen
kunnen zetten. De tijd dringt dan ook, als we de
doelstellingen van de Kaderrichtlijn Water voor ogen
houden. Het komt er op aan om de aanwezige kennis,
expertise én middelen optimaal in te zetten voor het
grootst mogelijke effect voor het milieu.
Die kennis en expertise is ruimschoots aanwezig bij Aquaﬁn
en we investeren continu in de verdere ontwikkeling
ervan, bijvoorbeeld door innovatie.

De beslissing van onze aandeelhouder om vanaf 2019
een gedeelte van de winst in te zetten voor innovatieprojecten heeft voor een nieuwe dynamiek gezorgd en
leidde al tot concrete resultaten die in 2020 verder worden
uitgerold. Ze zullen allen op hun manier bijdragen tot de
missie van Aquaﬁn en een duurzame bedrijfsvoering.
Dat doen ook de in 2019 aan het Vlaamse Gewest
opgeleverde projecten voor een totaalbedrag van
166 miljoen euro, waarvan 29 miljoen euro voor projecten
in het kader van asset management. We haalden
hiermee niet alleen vlot de doelstelling, we voldeden
ook aan de door de opdrachtgever gevraagde spreiding
van de opleveringen.
Wat nieuwe projecten betreft, bracht Aquaﬁn vorig
jaar voor 129 miljoen euro aan opdrachten voor
infrastructuurwerken in naam van het Vlaamse Gewest
en voor 73 miljoen euro aan projecten voor steden en
gemeenten op de markt. Daar komen ook nog eens
voor 31 miljoen euro aan opdrachten in het kader van
asset management bij. Daarmee zorgen we niet alleen
voor werkgelegenheid voor meer dan 1.100 eigen
medewerkers, maar ook voor continue, onrechtstreekse
werkgelegenheid in de Vlaamse bouwsector voor naar
schatting 2.600 voltijdse equivalenten. Veiligheid voor
zowel de werknemer of contractant als de omgeving
staan daarin centraal. Het maakt integraal deel uit van
onze visie op duurzaam ondernemen met het oog op
het milieu, mensen en omgeving.

Alain Bernard
Voorzitter

Voorwoord
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Over Aquafin

Over Aquaﬁn
Historiek
Aquaﬁn werd in 1990 opgericht door het Vlaamse Gewest
met het oog op de realisatie van de Europese Richtlijn
Stedelijk Afvalwater. Omdat de zuivering van afvalwater in
België een bevoegdheid is van de gewesten, is Aquaﬁn in
Vlaanderen verantwoordelijk voor de uitbouw, het beheer
en de ﬁnanciering van de gewestelijke rioolwaterzuiveringsinfrastructuur. De oprichting van de vennootschap kadert
in de wetgeving van 26 maart 1971 onder het hoofdstuk
“Wet op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen
verontreiniging”, die in 2018 werd omgevormd tot Decreet
van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid,
gecoördineerd op 15 juni 2018.

Controle
De Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) voert via twee
toezichthouders controle uit op de activiteiten van Aquaﬁn.
Het Economisch Toezicht verleent advies over de
investerings- en optimalisatieprogramma’s en over de
budgetten. Daarnaast controleert het de redelijkheid van
de kosten van opgeleverde projecten. Het Ecologisch
Toezicht voert controles uit op de operationele resultaten
van Aquaﬁn en toetst die resultaten aan de geldende
zuiveringsnormen.

De drinkwatermaatschappijen zijn bij decreet verplicht om
het drinkwater dat zij leveren, te zuiveren. Zij sloten hiervoor
een overeenkomst af met Aquaﬁn, dat de zuiveringstaak
van hen overneemt. Aquaﬁn factureert de investeringskosten
over de vastgestelde looptijd aan de drinkwatermaatschappijen, net als de werkingskosten van het bedrijf.
De drinkwaterbedrijven betalen de facturen van Aquaﬁn
met enerzijds een toelage uit het Minafonds, dat aangevuld
wordt met algemene belastinginkomsten. Anderzijds
rekenen ze het overige deel, momenteel zo’n 70% van de
totale factuur, door aan de consument volgens het principe
“de vervuiler betaalt”.
Het budget voor werkingskosten, exclusief ﬁnancieringskosten, wordt binnen de beheersovereenkomst gerelateerd
aan onder andere de verwerkte vuilvracht, het beheerde
patrimonium, de behandelde debieten en de investeringsbudgetten. Dit wordt aangevuld met een aantal vaste
enveloppes. Het berekende budget is een totaalbudget
voor Aquaﬁn zonder tussenschotten te creëren tussen de
enveloppes of tussen personeelskosten en overige werkingskosten. Daardoor heeft Aquaﬁn de vrijheid om eigen
accenten te leggen en het beschikbare prestatiebudget
volgens die accenten intern toe te wijzen.
Op een aantal enveloppes uit het prestatiebudget wordt
jaarlijks een efficiëntiewinst toegepast. De grootte van die
beoogde efficiëntiewinst wordt telkens vastgelegd op het
Budgetoverleg met het Vlaamse Gewest. Voor 2019 werd
het afgesproken percentage van 1,5% gehaald.

Financiering en facturatie
Het Vlaamse Gewest draagt jaarlijks projecten voor uitvoering
op aan Aquaﬁn via het zogenoemde Optimalisatieprogramma. Na oplevering aan de aannemer, dient Aquaﬁn
het project in bij het Economisch Toezicht van de Vlaamse
Milieumaatschappij voor oplevering aan het Vlaamse
Gewest. Een oplevering aan het Vlaamse Gewest betekent
dat de gemaakte kosten goedgekeurd zijn en dat Aquaﬁn
contractueel recht heeft op de terugbetaling ervan, gespreid
over de volgende 15 (elektromechanica) of 30 jaar
(bouwkundige werken). De komende jaren zal het aandeel
aan vervangingsinvesteringen (asset management)
toenemen, waardoor het aandeel dat terugbetaald wordt
over 15 jaar geleidelijk aan zal stijgen.

In de facturatiestroom tussen Aquaﬁn en de drinkwatermaatschappijen is het Vlaamse Gewest co-debiteur.
Omdat Aquaﬁn de uitgaven voor de investeringen gespreid
krijgt terugbetaald, moet het bedrijf hiervoor ﬁnanciering
ophalen. Langetermijnﬁnanciering voor een project is pas
mogelijk nadat het werd opgeleverd aan het Vlaamse
Gewest, want pas dan is het bedrijf zeker van een gespreide
terugbetaling. Deze investeringen op lange termijn houden
dus voor de investeerder geen bouwrisico in. De ﬁnanciering
op korte termijn tijdens de uitvoering van een project
overbrugt Aquaﬁn met eigen middelen, commercial paper,
kredietlijnen en general corporate purpose ﬁnanciering.
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Beheersovereenkomst en
affectatieovereenkomst
De opdrachten van Aquaﬁn zijn vastgelegd in een
beheersovereenkomst tussen het bedrijf en het Vlaamse
Gewest. Het is een overeenkomst met een rollend karakter
van 20 jaar die bepaalt dat Aquaﬁn naast de uitbouw, het
beheer en de exploitatie van de zuiveringsinfrastructuur
ook verantwoordelijk is voor de ﬁnanciering ervan.
Tussen het Vlaamse Gewest, Aquaﬁn, de Europese
Investeringsbank en Belﬁus Bank geldt een affectatieovereenkomst, waarbij Belﬁus Bank optreedt als agent.
De overeenkomst bepaalt dat, als 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.
Als agent van de affectatieovereenkomst stort Belﬁus Bank
de bedragen nadien door naar de investeerders op de
(tussentijdse) vervaldag van de ﬁnancieringsovereenkomsten.
Volgens de affectatieovereenkomst moet het uitstaande
tegoed dat Aquaﬁn heeft op de drinkwatermaatschappijen
altijd groter zijn dan de schuld onder de affectatieovereenkomst, dat is de affectatieratio. De commissaris
controleert deze ratio voor elke ﬁnancieringsopname onder
de overeenkomst en attesteert dit aan Belﬁus Bank.
Deze bank communiceert de affectatieratio op haar beurt
aan de investeerders. Voor deze investeerders is het ook
belangrijk om weten dat wijzigingen aan de beheersovereenkomst die een ﬁnanciële impact hebben, volgens
de affectatieovereenkomst eerst ter goedkeuring aan hen
moeten worden voorgelegd.
Om toe te treden tot de affectatieovereenkomst,
ondertekent de investeerder samen met Aquaﬁn en Belﬁus
Bank een agentschapsovereenkomst

Innovatie zit in ons DNA
Aquaﬁn heeft een structuur opgezet om innovatieve ideeën
van medewerkers uit de hele organisatie te capteren en in
een vroeg stadium te beoordelen op hun relevantie,
haalbaarheid en levensvatbaarheid. Ideeën die daaraan
voldoen, kunnen verder uitgewerkt worden tot een dienst
of product met een meerwaarde voor het bedrijf of de
maatschappij.
Aquaﬁn is in 2018 met zijn aandeelhouder de Vlaamse
Milieuholding overeengekomen om een deel van de winst
ter beschikking te stellen voor innovatie. De winst wordt
niet meer voor 95% uitgekeerd, maar een gedeelte wordt
aan de beschikbare reserve toegevoegd. Deze kan dan ter
beschikking gesteld worden van innovatieprojecten. In 2019
werd 0,8 miljoen euro geïnvesteerd in innovatie.
Volgende innovatieprojecten werden in 2019 uitgewerkt:
• Het bedrijf werkte aan een prototype van een drone die
inzetbaar is voor de inspectie van riolen waardoor die
activiteit kostenefficiënter kan verlopen. In de loop van
2020 moet dit prototype klaar zijn voor testvluchten.
• Aquaﬁn liet de merknaam Aqtiput® registreren voor
het concept waarin private regenwaterputten slim
aangestuurd worden om extra buffercapaciteit te
creëren voor intense lokale buien. De slimme aansturing
wordt mogelijk gemaakt door het plaatsen van sensoren
en kleppen of pompen, aangestuurd door een in-house
ontwikkeld algoritme. Een aantal steden lieten
ondertussen al hun interesse blijken, net als bedrijven
die willen samenwerken.
• Het biogas dat we produceren door vergisting van slib,
zetten we vandaag om in energie die we op
de zuiveringsinstallatie gebruiken in de plaats van
netstroom. Omdat het voor 70% bestaat uit methaan,
kunnen we er echter ook biomethaan van maken door
er onder meer koolstofdioxide uit te verwijderen.
Biomethaan is een prima brandstof voor wagens of kan
probleemloos geïnjecteerd worden in het aardgasnet.
• Huishoudelijk afvalwater heeft altijd een zekere
restwarmte afkomstig van douches en wasmachines.
Aquaﬁn onderzoekt de technieken voor en het potentieel
van het onttrekken van die warmte aan de riool om ze
daarna tot een bruikbaar niveau te brengen om er
bijvoorbeeld woningen mee te verwarmen (riothermie).

Over Aquafin

Het grootste deel van het innovatiebudget ging naar
projecten die al in een demofase zitten, namelijk de
proefopstelling voor decentrale zuiveringstechnieken in de
Kruitfabriek in Vilvoorde en een proefopstelling van
Bluebloqs. Dat is een circulair watersysteem voor opvang,
zuivering en hergebruik van afstromend hemelwater
op het openbare domein. Het systeem maakt gebruik
van een bioﬁlter en in de pilootinstallatie op onze
zuiveringsinstallatie in Aartselaar gaan we na welke vormen
van vervuiling deze bioﬁlter kan verwijderen. Het project is
een samenwerking met de TU Delft en Field Factors en
wordt geﬁnancierd door EIT-Climate-KIC.
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Onze expertise
Meer lezen www.aquafin.be/nl-be/corporate/activiteiten

Slim met water
Door een veranderend klimaat krijgen we ook in Vlaanderen alsmaar vaker te maken
met veel neerslag op korte tijd en langdurige droogte. Aquafin heeft de kennis en tools in
huis om scenario's uit te werken die duurzame oplossingen bieden die verder gaan dan
adaptatie. We werken totaalconcepten uit waarin een efficiënt gebruik van elke druppel
water centraal staat. Bovendien hebben we in onze ontwerpen aandacht voor
een hoge natuur- en belevingswaarde.

Kostenefficiënt financieren
Alle projecten die we uitvoeren in opdracht van het Vlaamse Gewest financieren
we ook. Daarom is “financieren” een kernactiviteit en expertise van Aquafin.
Dankzij een uitstekende kredietwaardigheid en een gediversifieerde investeringsportefeuille slagen we er vlot in om de financiering van onze projecten op te halen.

Projectmanagement
Jaarlijks draagt het Vlaamse Gewest ons nieuwe projecten op voor
de verdere uitbouw en de optimalisatie van de infrastructuur voor
de zuivering van huishoudelijk afvalwater. We managen elk project
vanaf de haalbaarheidsfase tot en met de uitvoering, met de nodige
aandacht voor veiligheid, milieu en omgeving.

Asset management van de infrastructuur
De infrastructuur die we bouwen en beheren, moet betrouwbaar en performant zijn.
Aquafin werkt volgens een gecertifieerde asset management strategie
waarin een optimale levensduur van het patrimonium en de beheersing
van risico’s centraal staan.

Transporteren en zuiveren van afvalwater
Dagelijks zuivert Aquafin het huishoudelijke afvalwater van
ongeveer 5 miljoen Vlamingen. Via de gemeentelijke riolen komt
het terecht in grote verzamelriolen of collectoren, die het naar een
rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) transporteren. Daar wordt
het eerst mechanisch en daarna biologisch behandeld tot het
voldoet aan de opgelegde normen om het te lozen in een waterloop.

Over Aquafin

Kerncijfers
IN DUIZEND EURO

Bedrijfsopbrengsten
Te bestemmen winst
Balanstotaal
Kapitaal en reserves
Financiering korte termijn
Financiering lange termijn

2015

2016

2017

2018

2019

466.958
8.848
3.382.599
232.346
217.690
1.914.592

488.082
8.202
3.392.755
270.252
207.869
1.880.094

499.349
9.752
3.430.448
271.248
158.124
1.939.215

575.226
11.100
3.568.524
273.597
203.912
1.979.036

577.431
12.204
3.661.385
276.808
218.653
2.011.632

970
69
1.039

1.008
63
1.071

1.057
60
1.117

1.087
56
1.143

1.095
55
1.150

AANTAL

Medewerkers Aquafin
Medewerkers VMM
Medewerkers totaal

Projecten in portefeuille voor het Vlaamse Gewest
OP 31 DECEMBER 2019:

Opgeleverd
Gegund en aanbesteed
In ontwerp
Totaal

Gemeentelijke activiteiten
Naast de opdrachten die Aquaﬁn uitvoert voor het
Vlaamse Gewest en die zijn bepaald in de beheersovereenkomst, valoriseert het bedrijf zijn knowhow
ook bij Vlaamse steden en gemeenten die moeten
voldoen aan hun saneringsplicht. Op deze markt gaat
Aquaﬁn de concurrentie aan met andere rioolbeheerders, drinkwaterbedrijven en intergemeentelijke
samenwerkingsverbanden. Aquaﬁn factureert de
kosten voor gemeentelijke projecten rechtstreeks aan
de gemeente waarmee het een overeenkomst heeft.
Conform de bepalingen in de beheersovereenkomst
worden kosten en opbrengsten gerelateerd aan
activiteiten voor het Vlaamse Gewest en die voor
gemeenten gescheiden.

Aantal projecten

Waarde (miljoen euro)

3.332
346
997
4.675

4.139,81
465,76
1.187,08
5.792,65

Infrastructuur in beheer voor het Vlaamse Gewest
op 31 december 2019:

321 rioolwaterzuiveringsinstallaties
1.852 pompstations en bergbezinkingsbekkens
6.587 km leidingen

100%
van de beoordeelde
rioolwaterzuiveringsinstallaties voldeden
eind 2019 aan alle opgelegde normen.
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Verslag van de raad van bestuur

Verslag van de raad
van bestuur
In onze ontwerpen hebben we aandacht voor
een hoge natuur- en belevingswaarde.
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Balans en resultatenrekening

BALANS IN DUIZEND EURO

ACTIVA
VASTE ACTIVA
Materiële vaste activa

Codes

31-12-2019

31-12-2018

20/28

3.359.680

3.317.635

22/27

3.356.359

3.314.381

Terreinen en gebouwen

22

235.457

232.790

Installaties, machines en uitrusting

23

2.806.901

2.774.628

Meubilair en rollend materieel

24

1.260

2.101

Overige materiële vaste activa

26

179

275

Activa in aanbouw en vooruitbetalingen
Financiële vaste activa
Verbonden ondernemingen
Deelnemingen
Andere financiële vaste activa
Aandelen
Vorderingen en borgtochten in contanten
VLOTTENDE ACTIVA
Voorraden en bestellingen in uitvoering
Bestellingen in uitvoering
Vorderingen op ten hoogste één jaar

27

312.563

304.588

28

3.321

3.254

280/1

3.242

3.175

280

3.242

3.175

284/8

79

79

284

78

78

285/8

1

1

29/58

301.705

250.888

3

214.297

162.944

37

214.297

162.944

40/41

30.871

35.256

Handelsvorderingen

40

22.444

29.735

Overige vorderingen

41

8.427

5.521

50/53

74

80

Geldbeleggingen

51/53

74

80

Liquide middelen

Overige beleggingen

54/58

12.890

10.738

Overlopende rekeningen

490/1

43.572

41.870

20/58

3.661.385

3.568.524

TOTAAL DER ACTIVA

Verslag van de raad van bestuur

BALANS IN DUIZEND EURO

PASSIVA

Codes

31-12-2019

31-12-2018

10/15

1.097.185

1.095.078

10

248.400

248.400

100

248.400

248.400

13

28.408

25.197

Wettelijke reserve

130

14.908

14.297

Beschikbare reserve

133

13.500

10.900

EIGEN VERMOGEN
Kapitaal
Geplaatst kapitaal
Reserves

Overgedragen winst

14

5

7

Kapitaalsubsidies

15

820.372

821.474

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

16

4.496

4.328

160/5

4.496

4.328

160

488

628

163/5

4.008

3.700

17/49

2.559.704

2.469.118

17

1.718.109

1.826.706

170/4

1.717.886

1.826.487
1.826.487

173

1.717.886

Overige schulden

178/9

223

219

Schulden op ten hoogste één jaar

42/48

830.041

630.101

42

293.745

152.549

Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen
Financiële schulden

43

231.356

217.329

430/8

231.356

217.329

44

76.474

83.519

440/4

76.474

83.519

Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen

46

204.444

151.532

Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten

45

15.028

16.428

Belastingen

450/3

5.269

6.918

Bezoldigingen en sociale lasten

454/9

9.759

9.510

Kredietinstellingen
Handelsschulden
Leveranciers

Overige schulden

47/48

8.994

8.744

Overlopende rekeningen

492/3

11.554

12.311

TOTAAL DER PASSIVA

10/49

3.661.385

3.568.524
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RESULTATENREKENING IN DUIZEND EURO

Codes

31-12-2019

31-12-2018

70/74

577.431

575.226

70

512.435

508.364

en in de bestellingen in uitvoering

71

51.353

54.082

Andere bedrijfsopbrengsten

74

13.643

12.780

60/64

488.621

485.910

Bedrijfsopbrengsten
Omzet
Toename (afname) in de voorraad goederen in bewerking en gereed product

Bedrijfskosten
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen

60

99.386

102.074

600/8

99.386

102.074

Diensten en diverse goederen

61

116.786

121.859

Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen

62

83.570

79.707

630

182.667

176.507

631/4

-213

378

(toevoegingen +, bestedingen en terugnemingen -)

635/7

167

-2.014

Andere bedrijfskosten

640/8

6.258

7.400

9901

88.810

89.315

75

56.391

30.813

751

56.367

30.773

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

Bedrijfswinst
Financiële opbrengsten
Opbrengsten uit vlottende activa
Andere financiële opbrengsten
Financiële kosten
Kosten van schulden

752/9

24

40

65

126.997

103.064

650

69.742

71.230

652/9

57.255

31.834

9902

18.204

17.064

76

67

72

76

67

72

9903

18.271

17.136

67/77

6.067

6.036

670/3

6.472

6.254

voor belastingen

77

405

219

Winst van het boekjaar

9904

12.204

11.100

9905

12.204

11.100

Andere financiële kosten
Winst uit de gewone bedrijfsuitoefening, voor belasting
Uitzonderlijke opbrengsten
Niet-recurrente financiële opbrengsten
Winst van het boekjaar voor belasting
Belastingen op het resultaat
Belastingen
Regularisering van belastingen en terugneming van voorzieningen

TE BESTEMMEN WINST VAN HET BOEKJAAR
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Belangrijkste risico’s en onzekerheden
JURIDISCHE GESCHILLEN

VERZEKERINGSDOSSIERS

• Rioolwaterzuiveringsinstallatie Deurne - instorting
tussenmuur

• Rioolwaterzuiveringsinstallatie Deurne - onvoldoende
betonwapening

Op onze rioolwaterzuiveringsinstallatie in Deurne stortte
in september 2012 een muur tussen twee bekkens in.
De instorting bracht naast grote materiële schade
ook extra operationele kosten (slibverwerking, extra
chemicaliën, …) met zich mee.

In 2007 werd ontdekt dat de wanden van bepaalde
beluchtingsbekkens van de zuiveringsinstallatie van
Deurne onvoldoende gewapend waren, als gevolg van
een ontwerpfout. Dit schadegeval is deels gedekt door
Aquaﬁns Alle Bouwplaatsrisico-verzekering (ABR) en
deels door de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van
het betrokken studiebureau. Beide verzekeraars kwamen
effectief tussen.

Aquaﬁn nam het initiatief om een gerechtsdeskundige
te laten aanstellen. In zijn eindverslag van het voorjaar
2016 verdeelde de deskundige de aansprakelijkheid.
Ook Aquaﬁn kreeg een deel aansprakelijkheid
toegewezen (onvoldoende ontwerprichtlijnen en tijdens
de exploitatie werken met een te hoge waterstand).
De schade werd begroot op ongeveer 2,7 miljoen euro.
Aquaﬁn betwistte zijn aansprakelijkheid en startte in
2016 een procedure met de bedoeling de rechtbank een
andere aansprakelijkheidsregeling te horen uitspreken.
In 2018 had Aquaﬁns verzekeraar het bedrijf voor de
binnen die polis gedekte schade vergoed voor een bedrag
van ongeveer 2,1 miljoen euro.
In 2019 deed de rechtbank uitspraak waarbij Aquaﬁns
aansprakelijkheid verder werd beperkt. Er werd geen
beroep ingesteld tegen deze uitspraak. Ondertussen is
in overleg tussen partijen de afrekening gemaakt en
werd een deel van de resterende - niet door de verzekering
gedekte bedragen - ook reeds aan Aquaﬁn betaald.
Mede door de tussenkomst van onze verzekeraar kon
Aquaﬁn dit dossier afsluiten zonder ﬁnancieel nadeel.

Het niet door de ABR-verzekeraar betaalde bedrag werd
al in 2011 deels teruggevorderd van het studiebureau dat
de ontwerpfout maakte en deels van het op de werf
actieve controleorganisme. In 2013 kon een aanzienlijk
deel van het resterende bedrag bij het studiebureau en
diens verzekeraar gerecupereerd worden. Het controleorganisme en zijn verzekeraar lieten weten bereid te
zijn, zonder erkenning van aansprakelijkheid, een deel
van de resterende schade te vergoeden. Aquaﬁn ging
tot nog toe niet in op dit aanbod. Voorwaarde voor deze
betaling is immers dat Aquaﬁn afziet van elke andere
claim tegen het controleorganisme op deze werf.
Gelet op het eerder vermelde juridische dossier rond de
ingestorte tussenmuur, was Aquaﬁn daar niet toe bereid.
Gelet op de gerechtelijke uitspraak in bovenstaand dossier,
waarbij het organisme geen enkele verantwoordelijkheid
ten laste wordt gelegd, zal Aquaﬁn alsnog het
aangeboden bedrag van het controleorganisme claimen.
Uiteindelijk zal Aquaﬁn een zeer beperkt ﬁnancieel
nadeel dragen.

OPLEVERINGEN
In 2019 leverde Aquaﬁn 80 bovengemeentelijke investeringsprojecten op met een totale aannemingswaarde van
137,6 miljoen euro en een totale projectwaarde van 161 miljoen
euro. Omwille van een aantal administratieve redenen
werd de oplevering van 12 projecten uitgesteld, met een
aannemingswaarde van 14,1 miljoen euro en een totale
projectwaarde van 16,9 miljoen euro. De redenen kunnen
van administratieve aard zijn of het rendement van het
project is nog te beperkt omdat de aansluiting van
(gemeentelijke) projecten achterblijft. Deze projecten zijn
afgewerkt en gebruiksklaar. Het administratieve dossier
wordt in 2020 opnieuw klaargemaakt voor oplevering.
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Belangrijkste gebeurtenissen tijdens het boekjaar
VLAAMSE REGERING KENT AQUAFIN
BELANGRIJKE ROL TOE
In het Regeerakkoord van de nieuwe Vlaamse Regering,
dat begin oktober werd gepubliceerd, werd aan Aquaﬁn de
coördinatie toegewezen van het asset management van
de netwerken voor afvalwater en hemelwater in heel
Vlaanderen. Ons voorstel om te komen tot meer integratie
tussen het beheer van de gemeentelijke en bovengemeentelijke infrastructuur werd hierdoor aanvaard.
Dat willen we bereiken door onder meer de respectievelijke
investeringen op elkaar af te stemmen. Verder zullen we
ook het echte asset management van de rioleringsinfrastructuur coördineren. We brengen de toestand van
de infrastructuur in kaart en stellen op basis van up-todate gegevens onderhouds- en herstelprogramma’s voor
aan de steden en gemeenten zodat ze hun stelsel in goede
conditie kunnen houden. Aquaﬁn neemt daarnaast het
initiatief om met de rioolbeheerders en de Vlaamse
Milieumaatschappij een meetnet op te zetten voor
overstorten. Alle voorstellen uit het actieplan van Aquaﬁn
zijn erop gericht om met de beschikbare middelen een
maximaal effect voor het milieu te behalen.

OPTIMALISATIEPROGRAMMA 2020
OPGEDRAGEN
Jaarlijks draagt de Vlaamse Regering aan Aquaﬁn een
Optimalisatieprogramma op voor de verdere uitbouw en
optimalisatie van de bovengemeentelijke zuiveringsinfrastructuur. Vorig jaar werd het OP2020 toegewezen.
Dat heeft een totale waarde van 230 miljoen euro,
waarvan 100 miljoen euro voorzien is voor nieuwe bovengemeentelijke projecten en 130 miljoen euro voor projecten
in het kader van het Lokaal Pact met de gemeenten.
Deze nieuwe opdrachten vullen het orderboek van Aquaﬁn
verder aan.
Daarnaast werd 50 miljoen euro ter beschikking gesteld
voor de overloop van het investerings- en renovatieprogramma van de programmajaren tot en met 2009.

MOODY’S BEVESTIGT LANGETERMIJNRATING
In september vond het jaarlijkse ratingbezoek van Moody’s
plaats waarbij het bedrijf vanuit ﬁnancieel en strategisch
oogpunt onder de loep genomen werd. Na een grondige
analyse bevestigde Moody’s Aquaﬁns langetermijnrating
van Aa2 met stable outlook en ook de korte termijnrating
P-1 werd bevestigd.

ONDERTEKENING ELFDE EIB-LENING
Eind 2019 werd de elfde ﬁnancieringsovereenkomst tussen
de Europese Investeringsbank (EIB) en Aquaﬁn ondertekend,
ter waarde van 100 miljoen euro. In deze overeenkomst
engageert de EIB zich tot een tweede krediet van nogmaals
100 miljoen euro, waardoor een volledige kaderovereenkomst opgemaakt werd voor 200 miljoen euro.
Hiermee wordt de kaap van 1,9 miljard euro aan
investeringen door de EIB bereikt. De projecten die door
middel van dit krediet geﬁnancierd worden, werden door
de EIB onderworpen aan een grondige screening van hun
impact op en mitigatie van de gevolgen van de klimaatverandering. Met een totale impactpercentage van 51% werd
Aquaﬁn met dit dossier door de EIB naar voor geschoven als
showcase voor de ﬁnanciering van afvalwaterzuiveringsinfrastructuur.

VLAAMSE REGERING KEURT AFREKENING
FINANCIEEL JAAR 2017 GOED
In mei 2019 nam de Vlaamse Regering een deﬁnitieve
beslissing over de afrekening van het ﬁnanciële jaar 2017.
Deze beslissing heeft een impact op de afrekening van
zowel de werkingskosten binnen het vergoedingsmodel als
van de nagekomen kosten van projectopleveringen voor
dat jaar. Op basis van deze beslissing werd voor 195 duizend
euro (of 0,07% van het budget) verworpen. Aquaﬁn had
hiertoe een provisie aangelegd ter waarde van 300 duizend
euro.

KLANTGEMEENTEN
Eind 2019 had Aquaﬁn 106 Vlaamse steden en gemeenten
als klant, ofwel rechtstreeks ofwel via een samenwerkingsvorm met drinkwatermaatschappijen De Watergroep
(Riopact) of water-link. Ten opzichte van het jaar voordien,
stapten twee gemeenten voor hun rioleringsbeheer over
naar het bedrijf dat voortaan ook hun nieuwe drinkwaterleverancier is. Twee andere gemeenten startten een
samenwerking met Aquaﬁn in 2019.

Verslag van de raad van bestuur

Belangrijkste gebeurtenissen
na het boekjaar
De uitbraak van het Corona-virus (Covid-19) in het voorjaar
van 2020 en de daaropvolgende overheidsmaatregelen met
de bedoeling de verdere verspreiding ervan tegen te gaan,
zullen in 2020 een impact hebben op Aquaﬁns activiteiten
(bv. het stilvallen van bouwwerven) en dus mogelijkerwijs op
de risico's die het bedrijf loopt en zijn resultaten. Dat betekent,
wat verder op te volgen is in functie van toekomstige
overheidsmaatregelen en hun duur, dat Aquaﬁn in het
werkingsjaar 2020 eventueel materiële aanpassingen aan
zijn jaarrekening zal moeten doorvoeren. Op basis van de
feiten zoals Aquaﬁn ze vandaag kent, is er evenwel geen
impact op de cijfers en de jaarrekening voor 2019.

Onderzoek en ontwikkeling
Binnen zijn onderzoeksafdeling ontwikkelt Aquaﬁn de kennis
die nodig is om de huidige en toekomstige uitdagingen in
de afvalwatersector aan te pakken. De onderzoeksstrategie
die we hierbij hanteren, bestaat uit drie pijlers: integraal
waterbeheer, recuperatie van energie en grondstoffen en
het vergroten van de betrouwbaarheid en performantie
van de zuiveringsinfrastructuur.
Wat de recuperatie van grondstoffen betreft, ging de aandacht
in 2019 vooral naar de onderzoeksvragen rond technologieën
voor decentrale zuivering en de mogelijkheden voor de
recuperatie van water en nutriënten via het apart inzamelen
van grijs water afkomstig van lavabo’s en douches en
bruin water afkomstig van toiletten. Verder is de nodige
apparatuur aangekocht voor een realistische meting van
uitstoot van N2O (lachgas) en methaan. Hiervoor werden
enkele representatieve zuiveringsinstallaties geselecteerd,
waarvan we de resultaten kunnen extrapoleren. Op één
installatie werd de apparatuur al geïnstalleerd. De verdere
uitrol en eerste conclusies die kunnen leiden tot mitigerende
maatregelen worden in 2020 verwacht.
Bij het onderzoek naar de verwijdering van micropolluenten
uit het afvalwater, verschuift de aandacht meer een meer
van uitsluitend chemische analyses naar biologische effectmetingen. Het verwijderingsrendement is immers geen
sluitende parameter voor de impact van restconcentraties
op het leven in de waterloop. De biologische effectmetingen
worden mee opgenomen in het onderzoeksplan voor een
full scale installatie voor de verwijdering van micropolluenten op de zuiveringsinstallatie in Aartselaar.

De onderzoeksafdeling werkte in 2019 ook intensief rond
effluent als alternatieve waterbron voor verschillende
toepassingen en zette volop in op de opbouw van kennis
over inﬁltratie van regenwater. Daarnaast gaat er alsmaar
meer aandacht naar ‘big data’ die ons via onder meer het
plaatsen van sensoren veel informatie kunnen geven over
de infrastructuur.
Zowel nationaal als internationaal is Aquaﬁn op die domeinen
een gewaardeerde onderzoekspartner van academische
instellingen en onderzoeksinstituten. Het onderzoeksbudget dat Aquaﬁn ter beschikking krijgt van het Vlaamse
Gewest, volstaat voor kleinschalige onderzoeksstudies met
beperkte pilootopstellingen en de nodige meetapparatuur.
Voor bepaalde projecten kunnen we ook rekenen op
subsidies van programma’s zoals Interreg, H2020 en Vlaio.
Van zodra een onderzoeksproject overschakelt van de
pilootfase naar volle schaaltoepassingen, doet Aquaﬁn wel
een beroep op ﬁnanciering via het Optimalisatieprogramma
of via het programma voor asset management.

Energiefonds voor energiebesparende of -producerende
investeringen
Het energiefonds wordt beheerd door het Vlaamse Gewest
en biedt aan Aquaﬁn de mogelijkheid om binnen de
beheersovereenkomst investeringen in energiebesparing
of energieproductie uit te voeren. Deze investeringen
hebben geen rechtstreekse impact op de sanering van
afvalwater maar ze hebben wel een impact op het
energieproﬁel van de organisatie.
Momenteel wordt het energiefonds gevoed door twee
bronnen. Enerzijds wordt het geﬁnancierd met de
recuperaties van bedrijfsvoorheffing voor O&O medewerkers. Anderzijds wordt het fonds ook gevoed vanuit
afwijkingen tussen de werkelijk geboekte energiekost en
de eindafrekening voor energie in het prestatiebudget.
Dergelijke afwijkingen doen zich voor wanneer het
werkelijke verbruik voor energie lager is dan wat geraamd
wordt volgens het door de Vlaamse Regering goedgekeurde
model. Over 2019 bedroeg deze afwijking 0,8 miljoen euro.
In 2019 heeft Aquaﬁn met middelen van het energiefonds
geïnvesteerd in de aansluiting op een warmtenet,
energiezuinige toestellen zoals de vervanging van mixers
en blowers, aanpassingen van sturingen, het vervangen
van TL-verlichting door led-verlichting en in het mogelijk
maken van het injecteren van elektrische energie van
onze installaties voor warmtekrachtkoppeling (WKK's) in
het elektriciteitsnet.
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Veruit de grootste investering vanuit het energiefonds
(bijna 6 miljoen euro) ging naar de plaatsing van
zonnepanelen op de sites van verschillende zuiveringsinstallaties. Alle investeringen met middelen uit het
energiefonds in 2019 samen moeten resulteren in een
jaarlijkse energiebesparing/-productie van 11.616 MWh.

Voornaamste kenmerken
van de interne controle- en
risicobeheerssystemen van
de vennootschap
In het toezicht op de werking van het interne controlesysteem en het ﬁnanciële verslaggevingsproces speelt het
auditcomité een belangrijke rol. Meer details over de taken
en de rol van het auditcomité zijn opgenomen in het
activiteitenverslag van dit comité onder de ‘Corporate
Governance Verklaring’.
Ook het directiecomité is zich bewust van het belang van
de goede werking van het interne controlesysteem en het
risicobeheer. Risicogerelateerde onderwerpen worden als
vast agendapunt opgenomen en besproken op de wekelijkse
vergaderingen. De interne auditor ontvangt een overzicht
van de risico’s die werden besproken.
Binnen alle afdelingen zijn diverse controlemaatregelen
geïmplementeerd in het kader van het risicobeheer.
Deze controlemaatregelen omvatten de beleidsregels,
de procedures, de vastgelegde handtekeningbevoegdheden,
functiescheiding, ingebouwde knipperlichten, managementrapporteringen, actual-budget vergelijking, … Aanvullend is
er een integriteitsbeleid, inclusief een meldingsprocedure
voor integriteitsschendingen. Verder zijn ook de nodige
maatregelen getroffen voor de beveiliging van informatie.
Nieuwe of gewijzigde wetgeving wordt opgevolgd en
gecommuniceerd. Tegelijk worden de nodige acties
genomen om eraan te voldoen. Processen en procedures
worden bijgestuurd indien nodig.
Sinds 2015 is het bedrijf gecertiﬁceerd volgens de ISO55001norm voor asset management. Inherent aan deze norm is
een management gebaseerd op risico’s en opportuniteiten.
De risicomatrix is hierin een objectief instrument.
Het bedrijf heeft daarnaast kritische performantie-indicatoren
gedeﬁnieerd die gebruikt worden als meetinstrument maar
ook als rapporteringssysteem.

Controle van de vennootschap
In 2017 werd het mandaat van de commissaris door de
algemene vergadering – op voordracht van de raad van
bestuur – toegewezen aan Ernst & Young voor een periode
van 3 jaar, meer speciﬁek voor de boekjaren 2017, 2018 en 2019.
De vergoeding van de commissaris voor de statutaire
controle over de jaarrekening van de vennootschap bedraagt
52.736 euro (exclusief btw) en wordt jaarlijks geïndexeerd.
In het kader van de controle op onze EMIR rapportering
– opgedragen door de FSMA – werd in 2018 aan de
commissaris in zijn hoedanigheid van statutaire auditor
een opdracht toevertrouwd. Voor deze prestaties werd een
vergoeding van 4.250 euro (exclusief btw) betaald.
Daarnaast werden een aantal bijzondere opdrachten
toegekend aan de commissaris of personen met wie hij
beroepshalve samenwerkt. De totale vergoeding hiervoor
bedraagt 133.422 euro (exclusief btw).

Aandeelhoudersstructuur en
kruisparticipaties
De Vlaamse Milieuholding bezit alle aandelen van Aquaﬁn.
Er bestaan geen kruisparticipaties.

Bijkantoren
Er zijn geen bijkantoren.
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Commentaar bij de balans
MATERIËLE VASTE ACTIVA
De cumulatieve investeringen per categorie worden hieronder aan boekwaarde weergegeven:

IN DUIZEND EURO

MATERIËLE VASTE ACTIVA

Bovengemeentelijke infrastructuur
Waterzuiveringsinfrastructuur
Aankopen VMM activa
Hydronautstudies
Investeringen hoofdkantoor en operaties
Nog niet opgeleverde projecten, inclusief terreinen
Gemeentelijke infrastructuur

Zoals bepaald in de beheersovereenkomst verzamelt
Aquaﬁn in Vlaanderen het huishoudelijke afvalwater in
hoofdriolen die naar zuiveringsinstallaties leiden. Daarvoor
bouwt Aquaﬁn eerst de noodzakelijke bovengemeentelijke
infrastructuur uit: collectoren voor afvalwater, pompstations en rioolwaterzuiveringsinstallaties. Daarnaast voert
Aquaﬁn de projecten uit die het Vlaamse Gewest opdraagt
in het kader van het Lokaal Pact met de gemeenten.
Deze lokaal pact projecten volgen dezelfde procedures als
de bovengemeentelijke projecten.
Onder waterzuiveringsinfrastructuur vallen de hierboven
genoemde collectoren voor afvalwater, pompstations en
rioolwaterzuiveringsinstallaties. Het gaat om alle reeds
opgeleverde investeringsprojecten vanaf de eerste oplevering
in 1992 tot het einde van het afgesloten boekjaar.
In 1994 kreeg Aquaﬁn, in het kader van de beheersovereenkomst, het gebruiksrecht over de installaties die
waren gebouwd in de periode die de oprichting van
Aquaﬁn voorafging en eigendom waren van de Vlaamse
Milieumaatschappij. In de daaropvolgende jaren werden
deze installaties niet enkel geëxploiteerd door Aquaﬁn,
maar ook uitgebreid en gerenoveerd. Aangezien het beheer
van eenzelfde patrimonium door zowel Aquaﬁn als de
Vlaamse Milieumaatschappij inefficiënt is, besliste de
Vlaamse Regering – op aangeven van Aquaﬁn – om de
installaties en bijhorende gronden door Aquaﬁn te laten
overkopen. Deze aankopen vonden plaats vanaf 2010 en
zijn als aankopen VMM activa opgenomen onder de
materiële vaste activa.

2019

3.336.024
2.681.298
286.658
26.068
14.812
327.188
20.335
3.356.359

2018

3.293.657
2.630.102
301.688
25.685
17.284
318.899
20.725
3.314.381

Hydronautstudies zijn studies die worden uitgevoerd om tot
een correct ontwerp te komen van het gerelateerde bovengemeentelijke investeringsproject en worden bijgevolg
geactiveerd. Ook voor het beheer van bestaande
infrastructuur worden hydronautstudies uitgevoerd.
Investeringen hoofdkantoor betreffen investeringen in
hardware, software, labo-uitrusting, meubilair, materialen
en uitrusting nodig voor de werking van het hoofdkantoor.
Investeringen Operaties zijn gelijkaardige investeringen,
niet speciﬁek bestemd voor één bepaalde installatie, maar
overkoepelend voor de operationele activiteiten.
Onder de nog niet opgeleverde projecten, inclusief terreinen
zijn alle gemaakte kosten opgenomen voor de bovengemeentelijke projecten in uitvoering. Het gaat om projecten
in ontwerpfase, aanbestede projecten of al gegunde
projecten. De gemaakte kosten worden in hoofdzaak op de
boekhoudkundige klasse 27 geboekt – activa in aanbouw
en vooruitbetalingen – maar ook gedeeltelijk op de
boekhoudkundige klasse 22 – terreinen en gebouwen –
wat betreft het gedeelte terreinen. Op de activa in aanbouw
wordt niet afgeschreven.
In 2019 was er een toename van de nog niet opgeleverde
projecten onder klasse 27 met 3% tot 312 miljoen euro.
Deze beperkte toename is het gevolg van de verdere stijging
in de aanbestedingsprijzen en de opstart van energie
investeringen. Verder stonden al een aantal projecten klaar
om opgeleverd te worden in 2020. De preﬁnancieringskosten van de werken in uitvoering tot oplevering aan het
Vlaamse Gewest worden door de regulator als redelijke
kosten aanvaard.
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IN DUIZEND EURO

NOG NIET OPGELEVERDE PROJECTEN

Nog niet opgeleverde projecten onder klasse 27
Bovengemeentelijke projecten en overige
Energiefonds
Asset Management
Nog niet opgeleverde projecten onder klasse 22

De toename van de materiële vaste activa is een gevolg van
de netto-aangroei van de investeringen in de waterzuiveringsinfrastructuur, uitgevoerd in opdracht van het
Vlaamse Gewest. In 2019 werden 80 investerings- en
optimalisatieprojecten opgeleverd voor een totale aannemingswaarde van 137,6 miljoen euro. Bovendien werden
voor 29,2 miljoen euro aan investeringen opgeleverd binnen
de portefeuille voor asset management en 718 duizend
euro aan energiefondsinvesteringen.

2019

312.439
279.375
4.832
28.232
14.748
327.188

2018

304.481
277.633
1.608
25.240
14.418
318.899

FINANCIËLE VASTE ACTIVA
De ﬁnanciële vaste activa bestaan in hoofdzaak uit de meerderheidsparticipatie van Aquaﬁn in Aquaplus. De waardering
in de boeken van Aquaﬁn wordt jaarlijks aangepast aan het
eigen vermogen van Aquaplus.

In het kader van de contracten met de gemeenten kan Aquaﬁn
transportdiensten op zich nemen. Onder deze contracten
zorgt Aquaﬁn voor de nodige investeringen en biedt het
bedrijf de gemeente of intercommunale de mogelijkheid
om afvalwater via deze riolen te transporteren gedurende
de looptijdtijd van het contract (15 jaar). De investeringen
die in dit kader worden gedaan worden weergegeven onder
de gemeentelijke infrastructuur.

IN DUIZEND EURO

FINANCIËLE VASTE ACTIVA

Deelneming in Aquaplus
Overige deelnemingen
Waarborgen

2019

2018

3.242
78
1
3.321

3.175
78
1
3.254
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VOORRADEN EN BESTELLINGEN IN
UITVOERING
Steden en gemeenten kunnen voor rioleringstaken een
beroep doen op Aquaﬁn, dat daartoe een speciﬁek aanbod
heeft ontwikkeld. Zij kunnen hiertoe ofwel rechtstreeks een
concessieovereenkomst afsluiten met Aquaﬁn, ofwel
onrechtstreeks beroep doen op Aquaﬁn via één van de
samenwerkingsverbanden die Aquaﬁn heeft afgesloten
met water-link of De Watergroep.

Door een achterstand in de facturatie omwille van ITproblemen lag dit bedrag uitzonderlijk hoog in 2018.
Daarnaast wordt het saldo ook bepaald door de timing van
de facturatie aan en de betaling van onze klanten.

GELDBELEGGINGEN EN LIQUIDE MIDDELEN
Gelet op de lage rente worden de liquide middelen
hoofdzakelijk aangehouden op de spaarrekening.

OVERLOPENDE REKENINGEN VAN HET ACTIEF
De werken die in dit kader gestart maar nog niet voltooid
zijn, worden opgenomen onder de rubriek bestellingen in
uitvoering.
Door de omschakeling naar completed contract wordt
een gemeentelijke project pas in resultaat genomen na
oplevering, hierdoor stijgt de rubriek bestelling in uitvoering
tot 214 miljoen euro.
Door de toepassing van de completed contract methode
vanaf boekjaar 2018 worden bestellingen in uitvoering
enkel tegen de vervaardigingsprijs geboekt.

VORDERINGEN OP TEN HOOGSTE ÉÉN JAAR
De daling van de vorderingen van 35,2 miljoen euro naar
30,8 miljoen euro wordt verklaard door de het niet langer
opmaken van op te stellen verkoopfacturen ingevolge de
toepassing van completed contract.

In het kader van de contracten met de gemeenten neemt
Aquaﬁn transportdiensten op zich, waarbij op vraag van de
gemeenten een systeem van betalingsmodaliteiten kan
uitgewerkt worden. De post gemeentelijke projecten
weerspiegelt het positieve verschil tussen de afschrijvingen
op de gemeentelijke projecten en het aﬂossingsdeel van de
onderliggende leningen. Op deze manier worden tussentijds
kosten en opbrengsten in evenwicht gehouden.
De post aankopen VMM activa met eigen vermogen omvat
de opbouw van de vordering die is ontstaan naar aanleiding
van activa die Aquaﬁn sinds 2010 van de Vlaamse Milieumaatschappij heeft overgekocht (meer info hierover bij
materiële vaste activa). Deze aankopen ﬁnanciert Aquaﬁn
gedeeltelijk met vreemd vermogen en gedeeltelijk met
eigen vermogen.

IN DUIZEND EURO

VOORRADEN EN BESTELLINGEN IN UITVOERING

Riopact (samenwerking De Watergroep)
Rio-link (samenwerking water-link)
Rechtstreekse contracten gemeenten

2019

66.614
83.726
63.957
214.297

2018

57.798
55.295
49.851
162.944

IN DUIZEND EURO

OVERLOPENDE REKENINGEN VAN HET ACTIEF

Gemeentelijke projecten
Aankopen VMM activa met eigen vermogen
Toe te rekenen intresten rentemanagement
Over te dragen herfinancieringskosten
Toe te rekenen opbrengsten
Over te dragen negatieve rentelasten
Overige over te dragen kosten

2019

1.841
27.441
12.445
1.179
625
-30
71
43.572

2018

1.760
24.324
11.872
4.009
35
-250
120
41.870
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De aankopen via eigen vermogen worden niet doorgerekend
aan de drinkwatermaatschappijen, maar zullen bij een
eventueel einde van de beheersovereenkomst, die een rollend
karakter van 20 jaar heeft, in één keer worden gefactureerd.
De vordering die hierdoor ontstaat, wordt jaarlijks met
1/20ste van de aanschafwaarde van de activa verhoogd en
wordt geboekt op het overlopend actief.
Ter indekking van het renterisico op bepaalde leningen sluit
Aquaﬁn rente-indekkingsinstrumenten af, binnen het door
de raad van bestuur goedgekeurde beleid. Om een
resultaatmeting voor de indekking mogelijk te maken,
wordt er per indekkingsstrategie een benchmark vastgelegd.
Als de rentelasten van de benchmark lager zijn dan de som
van de rentelasten van de onderliggende lening en de
ﬁxing van de bijhorende indekkingsinstrumenten, wordt
dit verschil geboekt als ﬁnanciële kost. Aangezien de rente
zes maanden voor betaaldatum vastgelegd wordt en dus ook
het resultaat van het indekkingsinstrument gekend is en
aldus geboekt wordt, vindt bij afsluiting een pro rata boeking
plaats op de toe te rekenen intresten rentemanagement.
Daarnaast worden de ﬁnanciële kosten, die het verschil zijn
tussen de rentelasten van de lening en de benchmark en
als intrestcorrectie rentemanagement in het resultaat zijn
geboekt, ook via deze overlopende rekening geprorateerd.
Het saldo op de over te dragen herﬁnancieringskosten
betreft de resterende negatieve marktwaarde van een
indekkingsstructuur die Aquaﬁn in 2013 moest betalen ten
gevolge van de keuze van de tegenpartij om een swaption
niet om te zetten in een swap. De kost van de negatieve
marktwaarde wordt gespreid over de looptijd van de swap
die voorzien was, met name over de periode 2013-2020.
Bijgevolg wordt maandelijks een deel van de overlopende
rekening overgeboekt naar de ﬁnanciële kosten. Per
31 december 2019 bedraagt de resterende, nog niet in
resultaat genomen, negatieve marktwaarde 1 miljoen euro.
De toe te rekenen opbrengsten bevatten voor 479 duizend
euro de toekenning van het resultaat over 2019 dat voortkomt
uit een samenwerkingsverband voor gemeentelijke rioleringsactiviteiten tussen Aquaﬁn en De Watergroep.
De over te dragen negatieve rentelasten zijn gerelateerd aan
de rente die betrekking heeft op de uitgiftes van commercial
paper. Door de goede rating van Aquaﬁn en de negatieve
kortermijnrente, worden deze uitgiftes nog steeds geplaatst
aan negatieve rentevoeten. Omdat het nog steeds om
schuld met daarbij horende ﬁnancieringskost en geen
belegging met daarbij horende ﬁnancieringsopbrengst gaat,
worden deze rentelasten in min gebracht van de
ﬁnancieringskosten.

EIGEN VERMOGEN
Het geplaatste kapitaal is ongewijzigd ten opzichte van
vorig boekjaar en bedraagt 248,4 miljoen euro. Het kapitaal
bestaat uit 1.001.613 aandelen die niet-beursgenoteerd zijn
en is volledig volgestort.
De reserves bestaan uit de wettelijke reserve en de
beschikbare reserve.
De wettelijke reserve wordt jaarlijks aangevuld totdat die
gelijk is aan 10% van het kapitaal. Volgens artikel 7:211 WVV
wordt jaarlijks 5% van de winst na belasting gereserveerd.
Indien de algemene vergadering de voorgestelde winstverdeling voor boekjaar 2019 aanvaardt, wordt de wettelijke
reserve met 611 duizend euro verhoogd tot 14.908 duizend
euro. Daarnaast wordt ook de beschikbare reserve met
2.600 duizend euro verhoogd tot 13.500 duizend euro.

KAPITAALSUBSIDIES
In 1992 ontving Aquaﬁn een advies van de Commissie voor
Boekhoudkundige Normen waarbij de toelating werd
verleend om de post kapitaalsubsidies afwijkend van de
gangbare interpretatie in te vullen. Deze rubriek weerspiegelt
de impact van het verschil tussen terugbetalings- en
afschrijvingstermijn van de opgeleverde bovengemeentelijke
projecten. Het terugbetalingsritme van deze projecten loopt
immers niet volledig gelijk met het afschrijvingsritme,
waardoor een mismatch ontstaat tussen kosten en
gerelateerde opbrengsten.
Ter verduidelijking:
• In navolging van addenda 5 en 6 van de beheersovereenkomst (2009) bedraagt de terugbetalingstermijn
van het gedeelte bouwkunde van investeringsprojecten
30 jaar, terwijl de afschrijvingstermijn behouden bleef
op 33 jaar.
• De door Aquaﬁn verworven terreinen worden niet
afgeschreven en onmiddellijk terugbetaald.
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Het verschil tussen terugbetalings- en afschrijvingstermijn is als volgt samengesteld:
IN DUIZEND EURO

VERSCHIL TUSSEN TERUGBETALINGS- EN AFSCHRIJVINGSTERMIJN

Gronden
Bouwkunde
Elektromechanica
Erfdienstbaarheden
VMM-activa
Overige

2019

93.043
638.252
32.652
10.222
37.432
8.771
820.372

2018

89.578
652.359
30.448
9.953
31.871
7.265
821.474

VOORZIENINGEN VOOR RISICO’S EN KOSTEN
De belangrijkste mutaties in de voorzieningen voor risico’s en kosten kunnen teruggebracht worden naar die voor
brugpensioenen, juridische geschillen, slibbuffers en die voor bovengemeentelijke projectkosten.

IN DUIZEND EURO

VOORZIENINGEN VOOR RISICO’S EN KOSTEN

Brugpensioenen
Juridische geschillen
Verzekeringsdossiers
Ontslagvergoeding
Bovengemeentelijke projectkosten
Slibbuffers

Voorzieningen voor brugpensioenen zijn gedaald doordat er
minder werknemers in aanmerking komen voor dit stelsel
door strengere regelgeving van de overheid.
In uitvoering van de adviezen van de boekhoudkundige
normen wordt elk jaar een provisie aangelegd voor de
verwerkingskost van het slib dat zich in de buffers bevindt.
Dit zijn de voorzieningen voor slibbuffers. De verwerking van
het slib is een redelijke kost, waar een opbrengst tegenover
staat ten opzichte van de drinkwatermaatschappijen.
Voor juridische geschillen wordt een provisie aangelegd ter
waarde van een redelijke inschatting van de claim in geval
de kans dat Aquaﬁn het geschil verliest waarschijnlijk is.
Per 31 december 2019 bedraagt de provisie voor juridische
geschillen 668 duizend euro voor 81 geschillen. In 2019
registreerden we 29 nieuwe zaken en konden 39 dossiers
afgesloten worden.

2019

2018

488
668
6
524
2.700
110
4.496

628
522
6
640
2.280
252
4.328

De provisie voor bovengemeentelijke projectkosten heeft
enerzijds betrekking op projecten die omwille van
administratieve redenen en een vertraagde/uitgestelde
uitvoering van gemeentelijke projecten nog niet opgeleverd
werden (2.193 duizend euro) en anderzijds op inhouding van
projectkosten die na oplevering nog worden geregistreerd,
de zogenaamde nagekomen kosten (508 duizend euro).
Zo is er in 2019 een toename met betrekking tot de ingediende
projecten omdat voor zes projecten een bijkomende provisie
werd aangelegd. Vier projecten waarvoor in 2018 een
provisie werd aangelegd, zijn opgeleverd. Ook werd er bij de
nagekomen kosten een provisie aangelegd van 375 duizend
euro voor conjunctuurcompensatie voor studiebureau’s.
We verwijzen in dit kader eveneens naar de toelichting
omtrent de belangrijkste risico’s en onzekerheden eerder in
dit jaarverslag.

Verslag van de raad van bestuur

SCHULDEN OP MEER DAN ÉÉN JAAR,
INCLUSIEF HET GEDEELTE DAT BINNEN
HET JAAR VERVALT
Ter ﬁnanciering van onze bovengemeentelijke investeringsuitgaven die de drinkwatermaatschappijen gespreid terugbetalen, werd in 2019 bijkomend 185 miljoen euro opgenomen
onder affectatie. De ratio die hieruit voortvloeit, waarbij de
resterende aanspraken op de drinkwatermaatschappijen
worden afgezet tegenover de bankschulden onder affectatie,
bedraagt op het einde van huidig boekjaar 1,19.
Op vraag van de gemeenten kan in het kader van onze
gemeentelijke activiteiten een systeem van betalingsmodaliteiten worden uitgewerkt. In 2019 werd één nieuwe
ﬁnanciering op 15 jaar t.b.v. 1,8 miljoen euro met trimestriële
aﬂossingen opgenomen.

FINANCIËLE SCHULDEN OP TEN HOOGSTE
ÉÉN JAAR
De ﬁnanciering op korte termijn wordt in hoofdzaak
aangewend om de werken in uitvoering vóór oplevering
te ﬁnancieren. Binnen het commercial paper programma
ter waarde van 500 miljoen euro, waarvan 380 miljoen euro
beschikbaar voor korte termijn ﬁnanciering, werd per
31 december 2019 voor 208 miljoen euro opgenomen.

De toename van het uitstaand commercial paper is het
gevolg van een stijging van de activa in aanbouw van de
bovengemeentelijke projecten.
Binnen de bestaande kredietlijnen ten bedrage van 485
miljoen euro – inclusief de gesyndiceerde lening liep er
per 31 december 2019 een straight loan ter ﬁnanciering
van gemeentelijke werken in uitvoering.
Er werden in de loop van 2019 twee gemeentelijke projecten
opgeleverd, waarvoor per 30 december 2019 een lange
termijnﬁnanciering t.b.v. 1,8 miljoen euro werd opgenomen.
Het bedrag van de kortetermijnﬁnanciering (straight loan)
kon evenwel nog niet per 31 december 2019 voor dit
bedrag afgebouwd worden, omdat de straight loan pas
op 31 januari 2020 op vervaldag kwam.
In het kader van het rentemanagement gebeuren ﬁxings
altijd 6 maanden voor betaaldatum. Gedurende deze
periode wordt het saldo van de schulden en vorderingen
die het gevolg zijn van deze ﬁxings opgenomen als een
ﬁnanciële schuld op korte termijn.
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SCHULDEN OP MEER DAN ÉÉN JAAR

Bankschulden - onder affectatie
Bankschulden - general purpose
Commercial paper op lange termijn
Aankoop gebouw Dijkstraat 8 - Aartselaar
Overige kredieten
Bankschulden - gemeentelijke activiteiten

2018

nieuwe leningen

aflossingen

1.730.344
226.242
120.000
6.242
100.000
22.450
1.979.036

185.000

-151.683
-395
-395

1.811
186.811

2.138
-154.216

2019

1.763.661
225.847
120.000
5.847
100.000
22.124
2.011.632
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FINANCIËLE SCHULDEN OP TEN HOOGSTE ÉÉN JAAR

Commercial paper

2019

2018

208.000

193.000

Kredietlijnen

10.652

10.912

Fixings rentemanagement

12.703

13.417

231.356

217.329
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HANDELSSCHULDEN

IN DUIZEND EURO

HANDELSSCHULDEN

2019

Leveranciersschulden
Te ontvangen facturen
Op te maken creditnota’s drinkwatermaatschappijen huidig boekjaar
Overige

De daling van de leveranciersschulden is het gevolg van
de afname in de operationele kosten en de kosten met
betrekking tot de diensten en diverse goederen, maar wordt
ook bepaald door de timing van de facturatie van en de
betaling aan onze leveranciers.
Onder deze rubriek zijn ook de ramingen voor al geleverde
goederen en diensten die nog niet gefactureerd zijn,
opgenomen als te ontvangen facturen. Voor de investeringsprojecten werden bijvoorbeeld al voor bijna 15 miljoen euro
vorderingsstaten ontvangen, maar die zijn nog niet
gefactureerd op jaareinde. Verder zijn er nog 2,7 miljoen
euro aan elektriciteitskosten toegerekend aan het boekjaar.
De post op te maken creditnota’s drinkwatermaatschappijen
reﬂecteert het verschil tussen de budgetramingen
werkingskosten – ramingen waarop onze voorschotfacturen
aan de drinkwatermaatschappijen zijn gebaseerd – en de
eindfactuur van Aquaﬁn, op basis van de effectief geleverde
prestaties. In 2020 zal Aquaﬁn in het kader van de
eindafrekening van het vergoedingsmodel 2019 en een
aantal andere budgetten (bv. energie) die aan werkelijke
kost afgerekend worden nog een creditnota van 8,1 miljoen
euro sturen naar de drinkwatermaatschappijen.

33.140
30.895
8.102
4.337
76.474

2018

41.854
38.312
427
2.926
83.519

ONTVANGEN VOORUITBETALINGEN OP
BESTELLINGEN
De doorrekening van de prestaties die Aquaﬁn levert aan de
gemeentelijke klanten en die nog niet voltooid zijn, worden
opgenomen onder de rubriek ontvangen vooruitbetalingen
op bestellingen en evolueren in dezelfde zin als de
bestellingen in uitvoering.

SCHULDEN MET BETREKKING TOT
BELASTINGEN, BEZOLDIGINGEN EN
SOCIALE LASTEN
De uitstaande verplichtingen met betrekking tot belastingen
betreffen de verschuldigde vennootschapsbelasting,
gewestelijke, provinciale en gemeentelijke belastingen en
taksen.
Omdat er voldoende voorafbetaald werd, verwachten we
een afname van de nog verschuldigde vennootschapsbelasting over boekjaar 2019.
De schuld met betrekking tot bezoldigingen en sociale lasten
betreft voornamelijk de voorziening voor vakantiegeld.

OVERIGE SCHULDEN
Hieronder worden de te betalen dividenden opgenomen.
Indien de algemene vergadering de voorgestelde winstverdeling goedkeurt, zal op 28 april 2020 een bruto dividend
uitbetaald worden van 8.994 duizend euro aan de Vlaamse
Milieuholding.
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OVERLOPENDE REKENINGEN VAN HET PASSIEF

IN DUIZEND EURO

OVERLOPENDE REKENINGEN VAN HET PASSIEF

Toe te rekenen rente op leningen
Toe te rekenen rente rentemanagement
Over te dragen opbrengsten O&O
Overige toe te rekenen kosten

De toe te rekenen rente op leningen bevat de rente op onze
ﬁnanciering op zowel korte als lange termijn die bij
afsluiting pro rata toegerekend worden aan het betreffende
boekjaar. Deze zijn verder afgenomen ten opzichte van
eind 2018 als gevolg van gedaalde rentevoeten op nieuwe
ﬁnanciering.
Daarnaast worden ook de transacties met betrekking tot
indekking van renterisico’s voor de toekomstige periode via
de overlopende rekeningen geboekt. Ter indekking van het
renterisico op bepaalde leningen sluit Aquaﬁn namelijk
rente-indekkingsinstrumenten af. Om een resultaatmeting
voor de indekking mogelijk te maken, wordt er per
indekkingsstrategie een benchmark vastgelegd. Indien de
rentelasten van de benchmark hoger zijn dan de som van
de rentelasten van de onderliggende lening en de ﬁxing van
de bijhorende indekkingsinstrumenten, wordt dit verschil
geboekt op een opbrengstenrekening. Aangezien de rente
6 maanden voor betaaldatum geﬁxed wordt en dus ook het
resultaat van het indekkingsinstrument gekend is en aldus
geboekt wordt, vindt bij afsluiting een pro rata boeking
plaats via de toe te rekenen intresten rentemanagement.
In het kader van de recuperatie van de bedrijfsvoorheffing
van onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten werd vrijstelling
gevraagd voor het boekjaar 2018. Deze worden niet langer
overgedragen, maar onmiddellijk in resultaat genomen.

2019

6.843
4.582
0
129
11.554

2018

7.038
3.193
1.976
104
12.311
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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. Hieruit volgt dat de
kosten en opbrengsten in grote mate een spiegelbeeld zijn
van elkaar.
Op 7 juni 2013 keurde de Vlaamse Regering een nieuw
begrotingsmodel goed, waarbij het budget werkingskosten
van Aquaﬁn voor de activiteiten binnen de beheersovereenkomst afhankelijk gesteld wordt van een aantal
enveloppes, het patrimonium en de behandelde vuilvracht.
Het was de intentie van de Vlaamse Regering om Aquaﬁn
vanaf boekjaar 2014 dan ook niet meer te vergoeden op
basis van de doorrekening van alle redelijke kosten zoals
bedoeld volgens de beheersovereenkomst, maar wel volgens
de – in het nieuwe begrotingsmodel gedeﬁnieerde –
geleverde prestaties, het zogenaamde prestatiebudget,
waarbij het resultaat van de uitkomst van de formule als
redelijk wordt beschouwd. Concreet heeft dit prestatiebudget betrekking op de vaste kosten van het hoofdkantoor
en de operationele kosten van het exploitatiepatrimonium.
De kalibratie van het prestatiebudget is afgerond en de
deﬁnitieve formule werd door de Vlaamse Regering op
20 oktober 2017 goedgekeurd, waardoor de behandeling
van het prestatiebudget als vergoedingsmodel vanaf 2017
werd bevestigd. Het verschil tussen enerzijds het resultaat
volgens de formule van het prestatiebudget en anderzijds
de werkelijk geboekte kosten voor dit boekjaar, heeft een
positief effect van 3.300 duizend euro op het boekhoudkundig resultaat per 31 december 2019.

OMZET
Aquaﬁn realiseert het grootste deel van de omzet uit de
bovengemeentelijke activiteiten die voortvloeien uit de
beheersovereenkomst met het Vlaamse Gewest. Artikel 43
van de beheersovereenkomst bepaalt dat Aquaﬁn recht heeft
op een vergoeding van het Vlaamse Gewest. Binnen deze
vergoeding kan een onderscheid worden gemaakt tussen
vergoedingen die betrekking hebben op bouwactiviteiten
en vergoedingen met betrekking tot diensten die, in lijn
met de steeds toenemende activiteiten, in dezelfde zin
mee-evolueren. De vergoedingen voor bouwactiviteiten
– de investeringskosten – betreffen de terugbetaling van
opgeleverde rioolwaterzuiveringsinfrastructuur. De terugbetalingstermijnen van deze infrastructuur houden rekening
met de verwachte levensduur van de onderliggende activa.
De vergoedingen met betrekking tot diensten betreffen in
hoofdzaak de doorrekening van de werkingsuitgaven van
het hoofdkantoor en operaties en de rentelasten, vermeerderd
met een vergoeding voor het eigen vermogen zoals
vastgelegd in de beheersovereenkomst. Deze vergoeding
voor het eigen vermogen – de vergoeding eigen middelen –
moet, rekening houdend met het genomen risico, een
minimum aanvaardbaar rendement voor de aandeelhouder(s) waarborgen.
Daarnaast omvat de omzet de doorrekening van kosten
aangerekend voor de sanering van gewestoverschrijdend
afvalwater door het Brusselse Gewest, via de Brusselse
Maatschappij voor Waterbeheer.
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OMZET

Bovengemeentelijke activiteiten
Doorrekening investeringskosten
Doorrekening werkingskosten
Doorrekening rentelasten
Vergoeding eigen middelen
Contracten Brusselse Maatschappij voor Waterbeheer
Correctie facturatie investeringskosten naar afschrijvingen
Gemeentelijke activiteiten
Overige

2019

447.009
166.993
183.240
70.606
15.242
10.928
4.600
59.638
1.188
512.435

2018

449.109
162.806
187.640
72.251
15.442
10.970
3.285
54.733
1.237
508.364
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De gefactureerde omzet wordt gespreid over de verschillende
Vlaamse drinkwatermaatschappijen, op basis van een
verdeelsleutel die jaarlijks wordt opgemaakt door
Aquaﬂanders en die goedgekeurd wordt door de Vlaamse
Milieumaatschappij.
Als gevolg van een timingverschil tussen de afschrijving en
de doorfacturatie van bovengemeentelijke investeringen
– zoals toegelicht onder de post kapitaalsubsidies – wordt
een correctie in het resultaat opgenomen, om zo de
afschrijvingen met de gerelateerde omzet in lijn te brengen.
De diensten die Aquaﬁn aanbiedt aan de steden en
gemeenten die niet kaderen binnen de beheersovereenkomst resulteerden voor 2019 in een omzet van
bijna 60 miljoen euro en een positief resultaat van 1 miljoen
euro. Sinds eind 2018 wordt het resultaat bepaald door de
waardering volgens completed contract.

WIJZIGING IN DE VOORRAAD GOEDEREN
IN BEWERKING EN GEREED PRODUCT EN
IN DE BESTELLINGEN IN UITVOERING
Deze rubriek reﬂecteert de wijziging in de rubriek voorraden
en bestellingen in uitvoering op het actief van de balans,
huidige periode ten opzichte van vorige periode.
De waarderingsregels volgens completed contract laten
pas toe om een project in resultaat te nemen als het project
opgeleverd is.

ANDERE BEDRIJFSOPBRENGSTEN
In 2019 werd ontheffing bekomen van de bedrijfsvoorheffing
inzake onderzoek en ontwikkeling over de boekjaren 2017
en 2018 voor een totaal van 3.948 duizend euro.
Daarnaast betreft het hier voornamelijk recuperaties van
kosten die niet tot de reguliere omzet kunnen gerekend
worden.
Voorbeelden hiervan zijn de doorfacturatie aan derden
van de kosten van incidenten, opbrengsten van groenestroomcertiﬁcaten, recuperaties met betrekking tot
onderzoeksprojecten, ….

HANDELSGOEDEREN, GROND- EN
HULPSTOFFEN
De samenstelling van deze rubriek wordt hieronder – voor
de belangrijkste posten – weergegeven.
Ondanks de groei van de infrastructuur die door Aquaﬁn
uitgebouwd en geëxploiteerd wordt op zowel bovengemeentelijk als gemeentelijk vlak zijn de kosten binnen
deze rubriek met 3% gedaald ten opzichte van vorig boekjaar
door een sterke daling in de elektriciteitskosten als gevolg
van een lager energieverbruik en een daling in de gemiddelde
eenheidsprijzen.
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VOORRADEN EN BESTELLINGEN IN UITVOERING

Geactiveerde personeelskosten
Geactiveerde overige kosten

Balans

Impact resultaat

2019

2018

25.241
189.056
214.297

16.060
146.884
162.944

mutatie

9.181
42.172
51.353

IN DUIZEND EURO

HANDELSGOEDEREN, GROND- EN HULPSTOFFEN

Elektriciteitskosten voor operationele activiteiten
Kosten voor afvoer van slib, zand en roostergoed
Exploitatie door het Brusselse Gewest
Mechanisch, elektrisch en bouwkundig onderhoud
Chemicaliën voor waterzuivering en slibverwerking
Overige

2019

27.620
24.853
10.928
11.690
10.589
13.706
99.386

2018

32.619
23.257
10.970
11.414
9.647
14.167
102.074
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DIENSTEN EN DIVERSE GOEDEREN
Deze rubriek kent een afname van 5 miljoen euro ten
opzichte van vorig jaar en omvat kosten met betrekking tot
onderhoud gebouwen, kantoor- en ICT-kosten, kosten
wagenpark, erelonen, opleidingskosten, …
Onder deze rubriek vallen ook de kosten voor studiebureau
en bouwkunde in het kader van gemeentelijke activiteiten.
De afname is gevolg van
• 1,8 miljoen euro geactiveerde kosten omwille van opstart
van betalingsmodaliteiten van een transportdienstovereenkomst met een gemeente.
• uitzonderlijke éénmalige kosten in 2018 met betrekking
tot een regularisatieboeking van Dijkstraat 8
(Hoofdkantoor) ten bedrage van 1,5 miljoen euro
• daling van de erelonen met 918 duizend euro ten opzichte
van 2018 door o.m. de externe begeleiding van de
optimalisatieoefening van onroerende voorheffing in 2018.

BEZOLDIGINGEN, SOCIALE LASTEN EN
PENSIOENEN
De stijging van de personeelskosten volgt het toenemende
personeelsbestand en ligt dan ook in de lijn met de groei
van de infrastructuur die door Aquaﬁn geëxploiteerd en
uitgebouwd wordt, zowel op gemeentelijk als bovengemeentelijk vlak. Door de laatste fase van de taxshift is er
een beperkte stijging van de RSZ-werkgeversbijdragen.

AFSCHRIJVINGEN EN WAARDEVERMINDERINGEN OP OPRICHTINGSKOSTEN,
OP IMMATERIËLE EN MATERIËLE VASTE ACTIVA
Het steeds groeiende patrimonium verklaart ook de
continue groei van de afschrijvingen.
De netto-impact van de door de raad van bestuur
goedgekeurde wijziging van de waarderingsregels bedraagt
827 duizend euro extra afschrijvingskosten in 2019,
bestaande uit enerzijds 1,2 miljoen euro extra afschrijvingen
voor de gebouwen Dijkstraat 8 wegens de toepassing van
een hoger afschrijvingspercentage en anderzijds 408
duizend euro minder afschrijvingen voor de materialen en
uitrusting wegens de toepassing van een lager afschrijvingspercentage.

WAARDEVERMINDERINGEN OP VOORRADEN,
BESTELLINGEN IN UITVOERING EN
HANDELSVORDERINGEN – VOORZIENINGEN
VOOR RISICO’S EN KOSTEN
Nevenstaande tabel geeft de aansluiting met de mutaties
op de gerelateerde balansrekeningen weer. De belangrijkste
mutaties werden al bij de balansposten toegelicht.

IN DUIZEND EURO

BEZOLDIGINGEN, SOCIALE LASTEN EN PENSIOENEN

Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen
Werkgeversbijdragen voor sociale verzekeringen
Werkgeverspremies voor bovenwettelijke verzekeringen
Andere personeelskosten

2019

59.809
16.080
4.907
2.774
83.570

2018

56.949
15.314
4.611
2.833
79.707

IN DUIZEND EURO

AFSCHRIJVINGEN EN WAARDEVERMINDERINGEN OP OPRICHTINGSKOSTEN,
OP IMMATERIËLE EN MATERIËLE VASTE ACTIVA

Gebouwen
Installaties, machines & uitrusting
Meubilair en rollend materieel
Overige

2019

2.740
178.730
1.101
96
182.667

2018

2.080
173.182
1.134
111
176.507

Verslag van de raad van bestuur

IN DUIZEND EURO

WAARDEVERMINDERINGEN OP VOORRADEN EN BESTELLINGEN
IN UITVOERING EN HANDELSVORDERINGEN

Balans

Vorderingen beheersovereenkomst
Vorderingen gemeentelijke activiteiten
Vorderingen industrie

VOORZIENINGEN VOOR RISICO'S EN KOSTEN

Brugpensioenen
Juridische geschillen
Verzekeringsdossiers
Ontslagvergoeding
Slibbuffers
Bovengemeentelijke projectkosten

2019

2018

301
8
174
483

513
9
174
696

2019

2018

488
668
6
524
110
2.699
4.495

628
522
6
640
252
2.280
4.328

Impact resultaat
mutatie

-212
-1
0
-213
mutatie

-140
146
0
-116
-142
419
167

ANDERE BEDRIJFSKOSTEN

BELASTINGEN OP HET RESULTAAT

Onder deze rubriek vallen voornamelijk de indirecte
belastingen en taksen op gewestelijk, provinciaal en
gemeentelijk vlak.

De belasting op het resultaat bedraagt 6 miljoen euro.

Voorstel aan de algemene
vergadering

Gelet op de activiteiten van Aquaﬁn gaat dit voornamelijk
over onroerende voorheffing geheven op de installaties.

FINANCIËLE KOSTEN EN OPBRENGSTEN
Onder deze rubriek zijn de rentelasten op ﬁnanciering op
korte en lange termijn en de kosten en opbrengsten met
betrekking tot het actief rentemanagement opgenomen
• De huidige gunstige marktrentevoeten op korte en lange
termijn, hebben een belangrijke impact op de kosten
van schulden.
• Door een actief beheer van het renterisico wil Aquaﬁn
de ﬁnancieringskost optimaliseren.

NIET-RECURRENTE FINANCIËLE OPBRENGSTEN
Hieronder valt de terugname van een gedeelte van de in
het verleden geboekte minwaarde op de deelneming in
Aquaplus, als gevolg van het positieve resultaat van
Aquaplus in 2019.

Rekening houdend met de winst na belastingen van het
boekjaar van 12.203.832,72 euro en een overgedragen winst
van 6.913,15 euro, bedraagt de te bestemmen winst
12.210.745,87 euro.
•
•
•
•

toevoeging aan de wettelijke reserve: 611.000,00 euro
toevoeging aan de overige reserve: 2.600.000,00 euro
vergoeding van het kapitaal:
8.994.484,74 euro
overgedragen winst:
5.261,13 euro

Indien de algemene vergadering de voorgestelde winstverdeling goedkeurt, zal op 28 april 2020 aan de Vlaamse
Milieuholding een bruto dividend uitbetaald worden van
8,98 euro per aandeel.
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Extra informatie

Extra informatie
Hedge accounting
Gelet op de hoogte van de langetermijnschuld van Aquaﬁn
stemde de raad van bestuur in 2006 in om het renterisico
actief te beheren. Het kader bepaalt dat het renterisico
verbonden aan de ﬁnanciële schulden als volgt mag
ingedekt worden:
a) 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 (door middel van caps).
• minimaal 65% van de langetermijnschuld moet een
vaste rentevoet hebben.
b) Middellangetermijnschuld (initiële looptijd tussen 1-10
jaar)
• Maximaal 50% mag ingedekt worden
c) Kortetermijnschuld
• wordt niet ingedekt
d) Gebudgetteerde langetermijnschuld (maximaal 5 jaar
forward):

Onderstaande tabel illustreert de verdeling van het
uitstaand kapitaal van lange- en middellangetermijnleningen op basis van het rentetype, al dan niet als gevolg
van een rente-indekking.
In de loop van 2019 werden een aantal indekkingscontracten
geherstructureerd. Het resultaat hiervan is een daling van
het bedrag van leningen met een vlottende rentevoet
ingedekt met caps en ﬂoors en een stijging van het bedrag
van de leningen met een vlottende rentevoet.
Per 31 december 2019 bedraagt de marktwaarde van de
instrumenten gebruikt voor het indekken van het renterisico
-336,2 miljoen euro. Dit betekent een daling van de marktwaarde met 94,2 miljoen euro ten opzichte van 31 december
2018. Dit is het gevolg van een sterke daling van de
langetermijnrente en de negatieve kortetermijnrentevoeten.
De cashﬂow gerelateerd aan rente-indekkingsinstrumenten
werd door Aquaﬁn en de verschillende kabinetten steeds
geïnterpreteerd als onderdeel van het rentebudget conform
de bepalingen in de beheerovereenkomst. Aquaﬁn heeft
dit begin 2019 formeel laten bevestigen door de minister
om een éénduidige interpretatie te kunnen voorleggen aan
derde partijen. Dit geeft bijkomende zekerheid over de
behandeling van deze cashﬂows in de toekomst.

• 50% mag ingedekt worden
Elke indekkingstransactie is bij afsluiting volledig gedocumenteerd en gekoppeld aan een (gebudgetteerde)
onderliggende lening.

IN DUIZEND EURO

VERDELING VAN HET UITSTAAND KAPITAAL

Vaste rentevoet
Vlottende rentevoet (ingedekt met caps en floors)
Vlottende rentevoet

2019

1.603.715
290.417
117.500
2.011.632

2018

1.592.369
342.500
44.167
1.979.036
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Pensioenverplichtingen
Binnen de onderneming bestaan er twee types van
pensioenplannen.
Werknemers in dienst voor 1 januari 2007 hebben een plan
van het type ‘vaste prestaties’ of te bereiken doel.
Werknemers in dienst vanaf 1 januari 2007 hebben een
plan van het type ‘vaste bijdrage’.
Deze plannen, leven en overlijden, worden beheerd door
AG Insurance nv. Ze worden onderschreven onder de vorm
van een groepsverzekering die voor iedere aangeslotene
individueel beheerd wordt.
Iedere werknemer met een contract van bepaalde of
onbepaalde duur wordt onmiddellijk bij indiensttreding
aangesloten bij de waarborg ‘leven’ en ‘overlijden’.
Voor de huidige populatie werknemers is de eindleeftijd
van het plan 65 jaar (eerste van de maand die volgt op de
65ste verjaardag). Indien een aangeslotene in dienst van de
werkgever blijft na de voorziene einddatum, wordt deze
verdaagd voor opeenvolgende periodes van een jaar.

De premies zijn volledig ten laste van de werkgever.
Er stelt zich geen probleem van onderﬁnanciering in de
groepsverzekering. Voor beide plannen is het saldo van het
ﬁnancieringsfonds aanzienlijk groter dan het tekort op het
contract voor actieven en ‘slapers’ (uitgetreden werknemers
die het bedrag van hun aanvullend pensioen hebben laten
staan in het plan).

Kasstromen
Onderstaande tabel geeft de kasstromen weer voor 2019 in
vergelijking met 2018.
De kasstromentabel geeft belangrijke mutaties weer in de
operationele activiteiten. De ontvangsten van klanten zijn
sterk gestegen door de stijging van de omzet in combinatie
met de timing van betaling van de klanten. Tegenover de
voorgaande jaren werden voor een lager bedrag projecten
aanbesteed in 2018 en 2019.

IN DUIZEND EURO

KASSTROMENTABEL

31-12-2019

31-12-2018

-229.475
-83.321
582.485
-7.716
261.973

-230.833
-79.122
557.950
-4.507
243.487

-224.644
-224.644

-246.523
-246.523

-126.997
56.391
46.623

-103.064
30.813
85.827

-8.744
-2.456
-35.183
2.146
10.818
12.964

-8.764
1.480
6.292
3.257
7.561
10.818

OPERATIONELE ACTIVITEITEN

Betalingen aan leveranciers
Betalingen aan personeel
Ontvangsten klanten
Betaalde vennootschapsbelasting
Netto operationele kasstroom
INVESTERINGSACTIVITEITEN

Investeringen
Netto investeringskasstroom
FINANCIERINGSACTIVITEITEN

Betaalde intresten
Ontvangsten intresten
Nieuwe opnames & aflossingen financiering
Ontvangsten uit kapitaalverhoging
Uitgekeerde dividenden
Overige investeringstransacties (netto)
Netto financieringskasstroom
Netto totale kasstroom
Geldbeleggingen en liquide middelen begin periode
Geldbeleggingen en liquide middelen einde periode

Extra informatie

Dit heeft een impact op de cash out van de investeringen,
aangezien het grootste deel van de uitgaven gegenereerd
worden door de investeringsprojecten van de aanbestede
projecten.
Op het gebied van ﬁnancieringsactiviteiten zien we een
toename van de uitstaande ﬁnanciering. Dit is het gevolg
van een toename van het uitstaand commercial paper
met 14 miljoen euro en de langetermijnschulden met
32,6 miljoen euro.
Deze toename is het resultaat van 186,8 miljoen euro
nieuwe ﬁnanciering, opgenomen verspreid over 2019
enerzijds en 154,2 miljoen euro aﬂossingen anderzijds.
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Niet-ﬁnanciële
informatie
Groen doén

Kansen creëren

ENERGIE

TEWERKSTELLING

3,41%
ENERGIE BESPAARD

1095

t.o.v. het modelverbruik

MEDEWERKERS

14,9 GWh
GROENE STROOM
GEPRODUCEERD
= het equivalent van het verbruik
van 4.200 gezinnen
Meer lezen www.aquafin.be/nl-be/nieuws/
minder-energie-verbruiken-meer-zelf-produceren

RESULTATEN VOOR DE WATERLOPEN

Alle RWZI's

Positieve impact
MINDER HINDER
BEREIKBAARHEID VOOR
DE BURGER

voldeden aan de lozingsnormen.

Meer lezen www.aquafin.be/nl-be/nieuws/
elke-dag-werken-aan-goede-zuiveringsresultaten

GEMIDDELDE
RESPONSTIJD VOOR VRAGEN

47.000

inwoners aangesloten
op een zuiveringsinstallatie
in 2019

0,75

DAGEN

(doelstelling = 2 dagen)

Niet-financiële informatie

285

810

VROUWEN

MANNEN

3607 OPLEIDINGSDAGEN
voor medewerkers

94
waarvan leidinggevend
19 vrouwen en 95 mannen

VACATURES
ingevuld, waarvan
35 met interne kandidaten

17 STUDENTEN

4 STUDENTEN

deden hun stage bij Aquafin

in het kader van duaal leren

Meer lezen www.aquafin.be/nl-be/nieuws/
duaal-leren-als-eerste-praktijkervaring

OPLOSSINGSGRAAD VAN
DE KLACHTEN

22

84%

voor de groenblauwe inrichting van een projectgebied
met het oog op slim omgaan met hemelwater

OPDRACHTEN

STOP

207

5

KEER STOP GEZEGD

STEUN AAN
ONTWIKKELINGSPROJECTEN

voor een onveilige situatie

in het teken van water

Meer lezen www.aquafin.be/nl-be/corporate/
duurzaam-ondernemen/veilige-werkomgeving

Meer lezen www.aquafin.be/nl-be/nieuws/alles-begint-bij-water
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Corporate governance verklaring

Corporate
governance
verklaring
We innoveren in al onze activiteiten en
anticiperen op nieuwe uitdagingen.
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Overeenkomstig de toenmalige bepalingen van de Belgische corporate governance code van 9 december 2004 werd het
eerste charter door de raad van bestuur goedgekeurd op 26 januari 2006. Gelet op de algemene evoluties in het kader van
het deugdelijk bestuur werd het corporate governance charter herbekeken en keurde de raad van bestuur op 6 februari 2014
een nieuw charter goed. Naar aanleiding van de aanstelling van een algemeen directeur werd het corporate governance
charter in lijn gebracht met deze beslissing. De raad van bestuur keurde dit nieuwe charter goed op 15 september 2016.
De meest recente versie – geldig vanaf 1 november 2016 – is beschikbaar op www.aquaﬁn.be. De meest recente samenstelling
van de raad van bestuur is ook te vinden op deze website.

Raad van bestuur
SAMENSTELLING
Tijdens de algemene vergadering van 16 april 2019 werd
een nieuwe raad van bestuur benoemd. Nadien vond nog
een bestuurswissel plaats. Het mandaat van Kathleen
Depoorter kwam open. In deze situatie geven de statuten
(art. 13) van de vennootschap de overblijvende bestuurders
het recht om voorlopig in de vacature te voorzien. De eerstvolgende algemene vergadering zal beslissen over de
deﬁnitieve benoeming. Bij bevestiging van het mandaat
doet deze bestuurder de tijd uit van degene die zij vervangt.

De raad van bestuur van Aquaﬁn telde in 2019 tien nietuitvoerende bestuurders die beantwoorden aan de criteria
van het wetboek van vennootschappen. Acht bestuurders
beantwoorden ook aan de onafhankelijkheidscriteria
vermeld in Bijlage A bij de Belgische Corporate
Governance Code. Hierdoor voldoet de raad van bestuur
aan de bepaling 2.3 van de Corporate Governance Code,
die bepaalt dat minstens drie leden van de raad van
bestuur onafhankelijk zijn.

Nathalie Heremans werd volgens deze procedure tijdens de
raad van bestuur van 17 oktober 2019 benoemd.

De raad van bestuur wordt bijgestaan door de secretaris,
Alain Vanden Bon.

De meest recente samenstelling van de raad van bestuur is
de volgende.

Naam

Aard mandaat/Onafhankelijk/(niet-)uitvoerend

Alain Bernard
Marleen Evenepoel, als vaste vertegenwoordiger
van de Vlaamse Milieuholding
Koen Helsen
Renaat De Sutter
Jef Wittouck
Dirk Lybaert
Jochen Bultinck
Katrien Desomer
Katrijn Faket
Nathalie Heremans

niet-uitvoerend
niet-uitvoerend
Onafhankelijk, niet-uitvoerend
Onafhankelijk, niet-uitvoerend
Onafhankelijk, niet-uitvoerend
Onafhankelijk, niet-uitvoerend
Onafhankelijk, niet-uitvoerend
Onafhankelijk, niet-uitvoerend
Onafhankelijk, niet-uitvoerend
Onafhankelijk, niet-uitvoerend

* mits goedkeuring op volgende aandeelhoudersvergadering

Einde mandaat

2024
2024
2024
2024
2024
2024
2024
2024
2024
2024*

Corporate governance verklaring

ACTIVITEITENVERSLAG EN AANWEZIGHEDEN
Naast de uitoefening van de bevoegdheden zoals omschreven
in het charter, volgde de raad van bestuur in het afgelopen
boekjaar opnieuw de thema’s veiligheid en welzijn van
nabij op. Tijdens elke vergadering namen de bestuursleden
kennis van de arbeidsongevallen die gebeurden in de
afgelopen periode, zowel bij eigen medewerkers als bij
contractanten. Er werden grote stappen vooruit gezet,
onder meer door het opzetten van een langlopend
veiligheidsprogramma met als uiteindelijk doel geen enkel
arbeidsongeval.
Ook werden telkens de diverse langetermijn-, jaarlijkse
en permanente doelstellingen overlopen om de visie van
Aquaﬁn te realiseren binnen het kader van de bedrijfswaarden en het beleid rond maatschappelijk verantwoord
ondernemen.
De impact van het Vlaamse Regeerakkoord met de nieuwe
coördinerende rol voor Aquaﬁn als asset manager ten aanzien
van de rioolbeheerders en gemeenten, kwam uitgebreid
aan bod. De implementatie van Aquaﬁns strategie rond
slibverwerking op lange termijn loopt verder. De raad van
bestuur keurde al langer een strategie goed met focus
op grondstoffen- en energierecuperatie, die ook past in het
energiebeleid van het bedrijf: het verkleinen van de
CO2-voetafdruk door een jaarlijkse energiebesparing,
de afbouw en op termijn het stopzetten van het gebruik
van fossiele brandstoffen en door (meer) groene energie
te produceren.
Tijdens 2019 vergaderde de raad van bestuur zes keer.
De bijeenkomsten in januari en maart vonden plaats in de
vorige samenstelling. Alle bestuurders waren hierbij
aanwezig.
De bijeenkomsten van juni en september vonden plaats
met Kathleen Depoorter als bestuurder. De laatste twee
vergaderingen gingen door met Nathalie Heremans als
gecoöpteerd bestuurder. Op twee vergaderingen was
telkens één bestuurder afwezig, tijdens één vergadering
waren twee bestuurders afwezig. Op één vergadering waren
alle bestuurders aanwezig.
In functie van de gewijzigde samenstelling van de raad van
bestuur werden ook het auditcomité en het benoemingsen remuneratiecomité opnieuw samengesteld.

Auditcomité
Naar aanleiding van de bestuurderswissel heeft de raad
van bestuur zich eveneens beraden over de samenstelling
van het auditcomité en haar voorzitter. Gelet op zijn ervaring
bij zijn werkgever en zijn status als onafhankelijke
bestuurder, zal Jochen Bultinck het voorzitterschap van
dit comité op zich nemen. Verder zal Nathalie Heremans lid
worden van dit comité.

SAMENSTELLING SINDS 17 OKTOBER 2019:
Voorzitter

Jochen Bultinck
Katrien Desomer
Katrijn Faket
Koen Helsen
Nathalie Heremans

ACTIVITEITENVERSLAG EN AANWEZIGHEDEN
De voornaamste functie van het auditcomité is de raad
van bestuur bijstaan bij het vervullen van bewakingsverantwoordelijkheden met betrekking tot het ﬁnanciële
rapporteringproces, het interne controlesysteem en het
risicobeheer, het interne en externe auditproces en het
bedrijfsproces voor de controle op de naleving van wetten
en reglementeringen. Het auditcomité is de belangrijkste
schakel tussen de raad van bestuur, de interne auditor en
de commissaris.
In 2019 heeft het auditcomité de gebruikelijke thema’s
behandeld: het toezicht op de ﬁnanciële verslaggeving,
de boekhouding en de budgetten, het opvolgen van het
rentemanagement, het monitoren van de doeltreffendheid
van de systemen voor interne controle en het risicobeheer,
de opvolging van de activiteiten van interne audit,
de goedkeuring van het interne auditplan, de bespreking
van de management letter van de commissaris en het
nagaan van de aard en reikwijdte van de niet-auditdiensten
die de commissaris verstrekt.
Na iedere vergadering van het auditcomité wordt door de
voorzitter van het comité een korte toelichting gegeven van
haar bevindingen en/of adviezen tijdens de eerstvolgende
vergadering van de raad van bestuur. Daarnaast brengt
het auditcomité jaarlijks verslag uit over haar activiteiten
aan de raad van bestuur.
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In alle vergaderingen werd de ﬁnanciële rapportering
uitvoerig besproken. In de vergaderingen van maart en
september werden respectievelijk de jaar- en halfjaarresultaten
besproken. In de vergadering van maart evalueerde het
auditcomité ook het Corporate Governance hoofdstuk van
het jaarverslag.
In het boekjaar 2019 werd bovendien bijzondere aandacht
besteed aan de volgende punten:
• de impact van de aanpassing van de waarderingsregel
van percentage of completion naar completed contract
voor de gemeentelijke projecten;
• de door de commissaris geformuleerde aandachtspunten bij de opvolging van de gemeentelijke activiteiten
en de nagekomen kosten en in navolging hiervan de
interne aanpak om een performante controle en
opvolging van de projectadministratie te organiseren;
• de opleveringsproblematiek en het feit dat opleveringen
nog steeds moeizaam verlopen;
• de provisie voor geweigerde kosten van ingediende
opleveringsdossiers;
• de opvolging van het prestatiebudget;
• het kredietrisico van Aquaﬁn bij tegenpartijen ingevolge
het rentemanagement.

VERANTWOORDING VAN DE
ONAFHANKELIJKHEID EN COLLECTIEVE
DESKUNDIGHEID OP HET GEBIED VAN DE
ACTIVITEITEN VAN DE GECONTROLEERDE
VENNOOTSCHAP VAN HET AUDITCOMITÉ
Alle leden van het auditcomité zijn onafhankelijke bestuurders.
De leden van het auditcomité hebben, gelet op hun opleiding,
professionele ervaring en/of hun ervaring met Aquaﬁn, op
zich ruime kennis van de activiteiten van de door hen
gecontroleerde vennootschap.

Benoemings- en remuneratiecomité
SAMENSTELLING SINDS APRIL 2019:
Voorzitter

Vlaamse Milieuholding,
vertegenwoordigd door
Marleen Evenepoel
Renaat De Sutter
Dirk Lybaert
Jef Wittouck

ACTIVITEITENVERSLAG EN AANWEZIGHEDEN
Aan de hand van de componenten van interne controle
binnen de COSO-methodologie evalueerde het comité het
interne controlesysteem en het risicobeheer binnen de
organisatie.
In 2019 kwam het auditcomité drie keer samen. Vier van
de vijf bestuurders namen deel aan alle vergaderingen,
één bestuurder was afwezig op één vergadering. Hiermee
bedraagt de gemiddelde aanwezigheidsgraad 93%.

Tijdens de bijeenkomsten in het afgelopen boekjaar werd
een evaluatie gemaakt van de doelstellingen voor de directie
over 2018. Daarnaast bepaalde het comité de doelstellingen
voor 2019. Behalve de globale verloning voor 2019 werd ook
de verloning van de directie besproken.
Het benoemings- en remuneratiecomité adviseerde rond
het weerhouden van de kandidaturen van de nieuwe
onafhankelijke bestuurders. Per 1 januari 2018 werd het
organisatiemodel van Aquaﬁn grondig herschikt. Sindsdien
werden systematisch de diverse directies en diensten
onderworpen aan een groeianalyse, doorgaans extern
ondersteund. De doorlopen groeianalyses leidden tot
bijkomende organisatorische aanpassingen en managementwissels op het niveau onder de directie.
Het benoemings- en remuneratiecomité kwam tijdens
het voorbije boekjaar vijf keer samen. Drie bijeenkomsten
vonden plaats in de vorige samenstelling. Alle bestuurders
waren telkens aanwezig.
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Directiecomité
SAMENSTELLING
De samenstelling van het directiecomité bleef in 2019 ongewijzigd:

Algemeen directeur
Asset Management
Finance & Procurement
Projectmanagement
Business Development & Innovatie
Operaties
HR & Organisatie ontwikkeling

Jan Goossens
Bart Van Eygen
Johan Maes
Dirk De Waele
Danny Baeten
Hans Bruynooghe
Sabine Schellens

Het directiecomité vergadert wekelijks. In het kader van zijn opleiding tot directeur Finance en Procurement woont Glenn Van
Olmen, de manager Finance & Procurement, de vergaderingen bij.
Daarnaast komt het directiecomité één keer per kwartaal samen om de evolutie van de doelstellingen uit het Strategisch
Aquaﬁn Management Plan te beoordelen.

Voornaamste elementen van het evaluatieproces van de raad
van bestuur, de comités en de individuele bestuurders
De leden van de raad van bestuur evalueren op regelmatige
basis de omvang, de samenstelling en de werking van dit
orgaan. De actuele samenstelling wordt getoetst aan de
gewenste samenstelling. Ook worden de relatie en de
interactie met het directiecomité bekeken. De bestuurders
ontvangen hierover een analyse van het benoemings- en
remuneratiecomité.
Binnen het evaluatieproces van het auditcomité worden
de volgende elementen behandeld: het interne reglement,
de samenstelling en benoeming, de vergaderingen,
de opleiding van de leden en de middelen hiervoor,
de meldingsprocedure integriteit en de relatie met de raad
van bestuur. Het auditcomité maakt om de twee jaar een
evaluatie van haar effectiviteit en doeltreffendheid. Er wordt
ook een evaluatie gemaakt van de verantwoordelijkheden
rond de ﬁnanciële rapportering van de vennootschap,
de interne controle en risicobeheerssystemen en de interne
en externe audit.

Het benoemings- en remuneratiecomité maakt om de
twee jaar een evaluatie van zijn eigen effectiviteit en
doeltreffendheid. Voor deze zelfevaluatie wordt een
individuele vragenlijst voorgelegd aan de leden van het
comité. De resultaten worden besproken tijdens een
vergadering van dit comité en voorgelegd aan de raad van
bestuur. Verder wordt een analyse gemaakt van de interactie
tussen het directiecomité en de raad van bestuur.
Het comité geeft ten slotte advies over de prestaties van
de individuele bestuurders met het oog op hun eventuele
herbenoeming, met bijzondere aandacht voor de evaluaties
van de verschillende voorzitters.
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Remuneratieverslag
NIET-UITVOERENDE BESTUURDERS
Aquaﬁn hanteert volgend vergoedingsmodel voor de bestuurders:

Vergoeding van 01/01/2019
tot 16/04/2019

Jochen Bultinck (V)
Katrien Desomer
Renaat De Sutter
Katrijn Faket
Koen Helsen
Alain Bernard (V)
Dirk Lybaert
Jef Wittouck
Marleen Evenepoel (V)
Nathalie Heremans
Kathleen Depoorter (V)
Francine Swiggers
Ludo Suy
Jean Vandecasteele
Marijke Mahieu
VOF Luga Consult
VOF Materie (V)
Totaal

Vergoeding van 16/04/2019
tot 31/12/2019

5.200
5.140
5.140
5.140
4.820
9.640
5.140
5.140
5.260
2.818
3.158

2.320
2.960

3.140
2.380
2.320
2.960
2.320
2.320
2.960
5.280
28.960

56.596

Totale vergoeding 2019

5.200
5.140
5.140
5.140
7.140
12.600
5.140
5.140
8.400
2.818
5.538
2.320
2.960
2.320
2.320
2.960
5.280
85.556

((V) = voorzitter)

Enerzijds is er een jaarlijkse forfait voor het bijwonen van
de vergaderingen van de raad van bestuur op zich. Voor
bestuurders bedraagt deze forfait 6.500 euro en voor de
voorzitter 13.000 euro. De vergoeding wordt betaald op
voorwaarde dat minstens twee derde van het totaal aantal
vergaderingen werden bijgewoond, uitgezonderd situaties
van overmacht. Anderzijds wordt er een vergoeding
uitgekeerd per vergadering van het auditcomité en het
benoemings- en remuneratiecomité ten bedrage van 380
euro voor de voorzitters en van 320 euro voor de leden van
deze comités.

DIRECTIECOMITÉ
De totale bruto-verloning die over 2019 aan de leden van
het directiecomité werd toegekend, bedraagt:
•
•
•
•

basissalaris: 1.174.828,39 euro
variabel deel: 206.844 euro
pensioenrechten: 199.308,06 euro
andere vergoedingsbestanddelen: 168.992,69 euro

De variabele verloning over het boekjaar 2019 zal in 2020
worden uitgekeerd in de vorm van warranten.
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ALGEMEEN
Na advies van het benoemings- en remuneratiecomité legt
de raad van bestuur het loonbeleid vast voor het uitvoerend
management. Doel van dit beleid is het aantrekken, behouden
en motiveren van deskundige personen. De omvang van
de vergoeding houdt rekening met de individuele taken en
verantwoordelijkheden van de leden van het directiecomité.
De prestaties van het directiecomité worden eenmaal per
jaar in aanwezigheid van de algemeen directeur beoordeeld.
De beoordeling van de algemeen directeur gebeurt in zijn
afwezigheid. Het benoemings- en remuneratiecomité volgt
de hele procedure nauwgezet, deze wordt ook door de raad
van bestuur goedgekeurd. Elk jaar worden op basis van
het reglement individuele en collectieve doelstellingen
geformuleerd. Aan elk van deze doelstellingen wordt vooraf
een bepaald gewicht in de evaluatie toegekend. Voor 2019
hadden de elementen van evaluatie betrekking op onder
meer organisatorische, budgettaire, economische en
ecologische aspecten en/of resultaten. Ook het totale
functioneren van het directielid wordt beoordeeld, naast de
evaluatie op basis van de geformuleerde doelstellingen.
De periode waarbinnen deze prestaties beoordeeld werden,
loopt van 1 januari 2019 tot en met 31 december 2019.

VERGOEDINGEN VOOR ADVIESRAAD
BURGEMEESTERS
In het kader van zijn gemeentelijke activiteiten heeft Aquaﬁn
een adviesraad van burgemeesters opgericht. Een aantal
keren per jaar komt deze groep samen om van gedachten te
wisselen omtrent diverse waterthema’s of legt Aquaﬁn deze
groep een aantal vragen voor. De burgemeesters die in deze
adviesraad zetelen, ontvangen een bruto-vergoeding van
250 euro per vergadering waarop zij effectief aanwezig zijn.
In dit kader werd in 2019 in totaal 2.000 euro uitbetaald.
Een overzicht van de bijeenkomsten:

Toelichting bij de afwijking
ten opzichte van de Code
Aquaﬁn past de bepalingen zoals vastgesteld in de Belgische
Corporate Governance Code voor genoteerde bedrijven toe.
In bepaalde gevallen wordt afgeweken van de code wegens
het eigen karakter van het aandeelhouderschap van de
onderneming. De bepalingen van deze code die niet
nageleefd worden, worden hierna verder toegelicht.

BEPALING 8.8: SAMENROEPEN VAN /
VOORSTELLEN INDIENEN VOOR ALGEMENE
VERGADERINGEN
In de statuten van de vennootschap is de wettelijke drempel
van 20% voor de bijeenroeping van een algemene
vergadering opgenomen. Gelet op de eigenheid van het
aandeelhouderschap van de vennootschap, heeft een
verlaging van de drempel voor de indiening van voorstellen
voor de algemene vergadering tot op vandaag geen nut.

Transacties met voorwetenschap en
marktmisbruik
Aangezien de Richtlijn 2003/6/EC betreffende de handel met
voorwetenschap en marktmanipulatie sinds de uitgifte van
de obligatielening van toepassing is op de vennootschap,
werden in het charter maatregelen opgenomen om te
voldoen aan de bepalingen van deze richtlijn. De rol van
de compliance officer wat betreft de naleving van de
toepasselijke bepalingen en de nodige informatieverstrekking
is omschreven. Een verhandelingsreglement zal indien nodig
worden opgesteld door de raad van bestuur.
Alain Vanden Bon, secretaris van de raad van bestuur,
is aangesteld als compliance officer.

Datum

Locatie

Besproken thema’s

20/06/2019

De Kruitfabriek, Vilvoorde

-

06/09/2019

Overijse

- Klimaat- en waterbeheer voor morgen
- Blauw-groene netwerken
- Case Zuidflank Overijse

Voorstelling Aquafin
Decentrale zuivering
Compacte woonvormen
Demo installatie on site
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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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