
Drinkwatertarief 
in jouw gemeente

Hoe is het opgebouwd?

De Watergroep, 7 & 9 november 2017



Programma

9.00u: Onthaal

9.30u: Welkomstwoord en inleiding

9.40u: Tariefregulering drinkwater

10.20u: Kosten, opbrengsten en tariefzetting van de 
drinkwatermaatschappij

11.15u Koffiepauze 

12.30u: Broodjeslunch en netwerkmoment
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Inhoud

I. Inleiding

II. Tariefregulering

III. Inhoud van de rapporteringssjabloon

IV. Kosten voor productie, toevoer en distributie van drinkwater

V. Opbrengsten uit de drinkwateractiviteit

VI. Tarief van drinkwater: de grootste kosten

VII. T en Td

VIII. De waterfactuur: wie betaalt hoeveel?

IX. Slotwoord
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WaterRegulator drinkwater

Opdracht : inventariseren, evalueren, adviseren en rapporteren over alle 
aangelegenheden met betrekking tot water bestemd voor menselijke aanwending 
(drinkwaterdecreet, 2002) 

Sinds 2009 sub-entiteit VMM

Invulling tot 2016 :

Vergelijken prestaties watermaatschappijen

Transparantie creëren

Beleidsadviezen onderbouwd door onderzoeken 

https://www.vmm.be/publicaties/waterregulator-activiteitenverslag-2016

Vanaf 2016 : 

ook regulering drinkwatertarieven
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Regulering drinkwatertarieven

Waarom regulering drinkwatervoorziening en drinkwatertarieven ?
� Drinkwatervoorziening = basisbehoefte
� Natuurlijk monopolie
� Toegankelijkheid, kwaliteit en betaalbaarheid water

Bevoegdheid tariefregulering drinkwater
geregionaliseerd met 6e SHV
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Vlaamse watertariefreguleringsmethode 

BVR Tariefregulering van de 
integrale waterfactuur, 5/2/2016

MB 1/6/2016
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Regulering van …  

… tarieven voor doorrekening van 
kosten° van exploitanten voor 
drinkwateractiviteit* aan abonnees

* = geheel aan activiteiten van een 
exploitant die noodzakelijk zijn voor 
de productie en levering van water, 
bestemd voor menselijke 
consumptie, aan abonnees conform 
de geldende regelgeving
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Regulering van …  

… tarieven voor doorrekening van kosten° van exploitanten voor 
drinkwateractiviteit* aan abonnees

* = geheel aan activiteiten van een exploitant die noodzakelijk zijn voor de productie 
en levering van water, bestemd voor menselijke consumptie, aan abonnees conform 
de geldende regelgeving
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Regulering van …  

… tarieven voor doorrekening van kosten° van exploitanten voor 
drinkwateractiviteit*

° doorrekening kosten voor drinkwateractiviteit aan abonnees gebeurt via : 

• drinkwatercomponent integrale waterfactuur

• ‘éénmalige’ tarieven
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Regulering van …  

… drinkwatercomponent integrale waterfactuur

Integrale waterfactuur

Drinkwatercomponent 

Gemeentelijke saneringscomponent

Bovengemeentelijke saneringscomponent 
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Regulering van …  

… drinkwatercomponent integrale waterfactuur

Tariefstructuur integrale waterfactuur (uniform alle componenten)

Vastrecht

Variabele prijs 

HH : progressief met basisverbruik aan basistarief en comfortverbruik aan comforttarief

NHH : vlak met vlak tarief

> 500m³ afwijkend tarief mogelijk drinkwatercomponent

Capaciteitsvergoeding 

Sociaal tarief (20%) en compensaties 
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Regulering van …

Maximum

tarieven

� Sociaal tarief

� Afwijkend tarief

� capaciteitsvergoeding

� Vastrecht

� Variabele prijs (HH, 

NHH)

� Capaciteitsvergoeding
� Basistarief

� Comforttarief

� Vlaktarief

� Capaciteitsvergoeding

� Eenmalige tarieven
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Regulering van ….

Illustratie via integrale waterfactuur gemiddeld gezin 2017
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Inhoud

I. Inleiding

II. Tariefregulering

III. Inhoud van de rapporteringssjabloon

IV. Kosten voor productie, toevoer en distributie van drinkwater

V. Opbrengsten uit de drinkwateractiviteit

VI. Tarief van drinkwater: de grootste kosten

VII. T en Td

VIII. De waterfactuur: wie betaalt hoeveel?

IX. Slotwoord
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Proces tariefregulering
Tariefpad voor 6 jaar onderbouwd door tariefplan
Jaarlijkse indexering
Opvolging door WR: actualisering gegevens
Mogelijkheden tot bijsturing
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Proces tariefplannen

Actoren en beslissende momenten
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Consultatie abonnees

30 dagen

Aankondiging op website en papieren drager

Inhoud

Consultatiedocument

Toegankelijke toelichtingsnota over het tariefplan

Info over de consultatie: begin-einde, contactgegevens, doel,…

Consultatiesjabloon
Excel-bestand met alle gegevens en begeleidend tekstdocument

In principe volledig openbaar (gedeeltelijke afscherming mogelijk via decreet 
openbaarheid bestuur)

Opmerkingen schriftelijk en op naam

Consultatieverslag na afloop: ontvangen opmerkingen en ondernomen acties
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Inhoud tariefplan

Goedkeuring vennoten

Verslag consultatie abonnees

Attest van de revisor

Onderbouwing capaciteitsvergoeding

Rapporteringssjabloon

Excel-bestand met alle gegevens en begeleidend tekstdocument

Uitgebreide en uniforme rapportering

10 jaren: 3 verleden, 1 huidig en 6 jaren tarifaire periode



Beoordeling tariefplan

Aanvraag

Conform de regelgeving?

Consistent?

Onderbouwd?

Niet: Managementbeslissingen, Wel: “verantwoorde, redelijke middelen”

Beslissing over tariefpad en de eruit voortvloeiende Td en maximumtarieven

Jaarlijkse opvolging

Via opvolgingsrapportering: update gegevens, materialiteitstoets

Vergelijking realisaties met prognoses tariefplan

Aangepaste en uitgebreide prognose

Communicatie en transparantie
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Inhoud

I. Inleiding

II. Tariefregulering

III. Inhoud van de rapporteringssjabloon

IV. Kosten voor productie, toevoer en distributie van drinkwater

V. Opbrengsten uit de drinkwateractiviteit

VI. Tarief van drinkwater: de grootste kosten

VII. T en Td

VIII. De waterfactuur: wie betaalt hoeveel?

IX. Slotwoord
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Inhoud van de rapporteringssjabloon

1. Voorstelling van de watermaatschappij

2. Operationele gegevens

3. Financiële gegevens

1. Resultatenrekening

2. Balans

4. Bepaling van de tarieven
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De Watergroep

Grootste drinkwaterbedrijf van VL

Integraal waterbedrijf (ook 
rioolbeheerder en industriewater)

Autonoom Vlaams Overheidsbedrijf

47% van de abonnees, 1ste van VL

44% van het verbruik, 1ste van VL

57% van de oppervlakte, 1ste van VL
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Uitdagingen volgens drinkwatersector

Kwaliteit en kwantiteit water: regelgeving en klimaatverandering

Leeftijd van de netten: vervangingen

Gemiddelde verbruiksdaling, maar hoger piekverbruik: buffer

Verhoging van de service aan klanten: slimme meters, zacht water,…

Inkomsten: hoge vaste kosten met lage vaste inkomsten; impact nieuwe regelgeving
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Uitdagingen volgens De Watergroep

Kwaliteit drinkwater behouden: 

Renovatie WPC’s, 

Ontharding en verwijderen reststoffen,

Vervangen leidingen

Dalende jaarverbruiken, geen daling piekverbruik

Ruwwaterbevoorrading zekerstellen

Verhoging service aan klanten: slimme meters

Impact (nieuwe) regelgeving, begrotingsimpact

Bewaking van de schuldgraad

Gelijkstellen van de afschrijvingstermijnen binnen de sector

Aquaduct
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Inhoud

I. Inleiding
II. Tariefregulering

III. Inhoud van de rapporteringssjabloon

IV.Kosten voor productie, toevoer en 
distributie van drinkwater

V. Opbrengsten uit de drinkwateractiviteit
VI. Tarief van drinkwater: de grootste kosten
VII. T en Td
VIII.De waterfactuur: wie betaalt hoeveel?
IX. Slotwoord
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Inhoud van het rapporteringssjabloon 
van tariefplan 2017 - 2022
1. Voorstelling van de Drinkwatermaatschappij
2. Operationele gegevens
3. Financiële gegevens

1. Resultatenrekening
2. Balans

4. Bepaling van de tarieven
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Verdeling Kosten in hoofdrubrieken
Code Hoofdrubriek 

60 Verbruik van ingekocht water en hulpstoffen

61 Diensten en diverse goederen

62 Bezoldigingen, RSZ en pensioenen

63 Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen

64 Andere bedrijfskosten

65 Financiële kosten

66 Uitzonderlijke kosten

67 Belastingen op het resultaat

68 Overboeking belastingvrije reserve

69 Resultaatverwerking
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Verklaring Kosten

Code Hoofdrubriek 

60 Verbruik van ingekocht water en hulpstoffen

61 Diensten en diverse goederen

62 Bezoldigingen, RSZ en pensioenen

63 Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen

69 Resultaatverwerking
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Verklaring van deze evolutie

➢ Productievolume constant: over voldoende reserves aan 
ruwwater en productiecapaciteit te beschikken om onder 
alle omstandigheden aan de vraag te kunnen voldoen

➢ Inkoop drinkwater zal vanaf 2019 dalen.
➢ Afwerking van Aquaduct waarbij als compensatie voor de 

investering lagere prijzen werden bedongen 
➢ Toenemende productiecapaciteit na investering in 

productiecentrum Waltwinder.
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Verklaring daling input over de 
tarifaire periode met 0,05 %

Jaarlijkse stijging verbruik bij abonnees (+0,1%):
HH: +0,3% in 2017, nadien ook een jaarlijkse stijging, maar lager
NHH: idem verbruik in 2017, nadien jaarlijkse (toenemende) 
stijging
Bij de andere DWM wordt een daling voorzien.

Beperken van non revenu water *:
Daling in 2016 van 1,5%
Daling in 2017 van 2,5%
Nadien constant

* Verschil tussen Volume-input en het revenu water

Verkoop aan andere drinkwatermaatschappijen:
5,9 miljoen m³ per jaar in de hele tarifaire periode
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Concessievergoedingen

Vergoeding die de watermaatschappij betaalt aan een 
gemeente

Varieert per gemeente
Kostprijsverhogend 
Niet overal toegepast
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Jaarlijkse afschrijvingskost ligt in 2022 hoger dan in 2015
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Verklaring?

Belangrijkste investeringen in de grootste activaposten
Distributie-leidingen

Aanschaffingswaarde (2015) = € 1.138 mln

Toevoer-leidingen
Aanschaffingswaarde (2015) = € 412 mln

Productieterreinen en gebouwen
Aanschaffingswaarde (2015) = € 333 mln
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33

Aantal VTE De Watergroep (2015): 1.392
Aantal VTE Vlaanderen (2015): 3.074



Inhoud

I. Inleiding
II. Tariefregulering

III. Inhoud van de rapporteringssjabloon
IV. Kosten voor productie, toevoer en distributie van 

drinkwater

V. Opbrengsten uit de drinkwateractiviteit

VI. Tarief van drinkwater: de grootste kosten
VII. T en Td
VIII.De waterfactuur: wie betaalt hoeveel?
IX. Slotwoord
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Boekhoudkundige verwerking van het 
resultaat
Mogelijkheden:
-Toevoeging aan het kapitaal en aan uitgiftepremies
-Toevoeging aan de reserves
-Over te dragen winst
-Vergoeding van het kapitaal (dividenden)

Tot en met 2016 wordt de winst / het verlies overgedragen naar 
volgend boekjaar.
Vanaf 2017 wordt de (voorziene) winst toegevoegd aan de 
reserves.
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Inhoud

I. Inleiding
II. Tariefregulering

III. Inhoud van de rapporteringssjabloon
IV. Kosten voor productie, toevoer en distributie van 

drinkwater
V. Opbrengsten uit de drinkwateractiviteit

VI.Tarief van drinkwater: de grootste kosten

VII. T en Td
VIII.De waterfactuur: wie betaalt hoeveel?
IX. Slotwoord
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Inhoud

I. Inleiding
II. Tariefregulering
III. Inhoud van de rapporteringssjabloon
IV. Kosten voor productie, toevoer en distributie van drinkwater
V. Opbrengsten uit de drinkwateractiviteit
VI. Tarief van drinkwater: de grootste kosten

VII.T en Td

VIII. De waterfactuur: wie betaalt hoeveel?
IX. Slotwoord
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Tariefreguleringsmethode

3



Tariefpad De Watergroep
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Inhoud

I. Inleiding
II. Tariefregulering
III. Inhoud van de rapporteringssjabloon
IV. Kosten voor productie, toevoer en distributie van drinkwater
V. Opbrengsten uit de drinkwateractiviteit
VI. Tarief van drinkwater: de grootste kosten
VII. T en Td

VIII.De waterfactuur: wie betaalt hoeveel?

IX. Slotwoord
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Determinanten maximumtarief

Td
Verbruiken
Verhouding HH/NHH
Omzet uit capaciteitsvergoeding en afwijkend tarief (keuze)
Aantal wooneenheden (vastrecht)
Aantal gedomicilieerden (korting vastrecht en m3 basistarief)
Sociale correctie (80%)

Maximumtarieven volgen uit Td via berekening
Geen keuze maximumtarief
Geen invloed over meeste determinanten
Basis is tariefstructuur
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Tariefpaden

€  1,55 /m³

€  1,65 /m³

€  1,75 /m³

€  1,85 /m³

€  1,95 /m³

€  2,05 /m³

€  2,15 /m³

€  2,25 /m³

€  2,35 /m³

€  2,45 /m³

€  2,55 /m³

€  2,65 /m³

€  2,75 /m³

2017 2018 2019 2020 2021 2022

IWVB*

Farys  +3%

AGSO Knokke-Heist
+8%

IWVA  +0%

VIVAQUA  +8%

Water-link  +3%

De Watergroep +0%

Pidpa  +3%

* De Td voor IWVB-gemeenten wordt vanaf de statutaire ontbinding bevroren op het niveau 2018
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Evolutie waterverbruik
De Watergroep
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Evolutie waterverbruik
Vlaanderen
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Diversiteit watermaatschappijen (2017)
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Prognoses parameters 2017
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Drinkwaterprijs gemiddeld gezin per m3 (2017)
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Integrale factuur gemiddeld gezin per m3 (2017)
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Inhoud

I. Inleiding
II. Tariefregulering
III. Inhoud van de rapporteringssjabloon
IV. Kosten voor productie, toevoer en distributie van drinkwater
V. Opbrengsten uit de drinkwateractiviteit
VI. Tarief van drinkwater: de grootste kosten
VII. T en Td
VIII. De waterfactuur: wie betaalt hoeveel?

IX. Slotwoord
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Conclusie

Watermaatschappij bepaalt plan 
Rol: 

Vennoten 
Abonnees

WR beoordeelt en volgt op
Niet sturen van maximumtarieven, maar van kosten
Beleids- en bestuurskeuzes watermaatschappijen

Investeringen: noodzakelijk of wenselijk?
Afschrijving en herwaardering
Resultaatverwerking
Concessievergoedingen
Afwijkende tarieven
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Vragen ? 

WaterRegulator@vmm.be
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