
 

KENMERKEN VAN DRINKWATERVOORZIENING IN VLAANDEREN  

ORGANISATIE VAN DRINKWATERVOORZIENING IN VLAANDEREN  

De drinkwatervoorziening in Vlaanderen is een gemeentelijke opdracht. Om een betere dienstverlening 

te kunnen bieden, werken veel gemeenten samen voor de productie en levering van kraanwater. Het 

openbare waterdistributienetwerk in alle Vlaamse gemeenten wordt beheerd door 7 waterbedrijven: 

AGSO Knokke-Heist, Aquaduin, De Watergroep, FARYS, Pidpa, water-link en Brabant Water.  

 

 
Meer info op  

https://www.vmm.be/water/drinkwater/aansluiting-en-levering 

https://www.vmm.be/water/drinkwater/drinkwatervoorziening_in_vlaanderen_organisatie_en_een_blik

_vooruit_tw.pdf 

 

 

https://www.vmm.be/water/drinkwater/aansluiting-en-levering
https://www.vmm.be/water/drinkwater/drinkwatervoorziening_in_vlaanderen_organisatie_en_een_blik_vooruit_tw.pdf
https://www.vmm.be/water/drinkwater/drinkwatervoorziening_in_vlaanderen_organisatie_en_een_blik_vooruit_tw.pdf


RECHTSVORM VAN WATERBEDRIJVEN  

Bijna al het kraanwater wordt in Vlaanderen geleverd door de 4 intergemeentelijke 

samenwerkingsverbanden, onder de vorm van opdrachthoudende verenigingen, en door De Watergroep, 

een autonoom Vlaams overheidsbedrijf (coöperatieve vennootschap). Daarnaast is er nog een autonoom 

gemeentebedrijf (AGSO Knokke-Heist) en een buitenlands waterbedrijf als exploitant actief in Vlaanderen 

. De openbare drinkwatervoorziening in Vlaanderen is volledig in publieke handen.  

 

Roepnaam 
waterbedrijf 

Ondernemingsnaam 
en -nummer 

Markt-
aandeel 

Rechtsvorm Aandeelhouders 

De Watergroep VMW 
0224 771 467 

46,1% coöperatieve vennootschap 179 gemeenten, Vlaams Gewest,5 provincies, North Sea 
Port, Pidpa, SWDE 

FARYS TMVW 
0200 068 636 

20,7% opdrachthoudende vereniging 59 gemeenten en autonoom gemeentebedrijf haven 
Oostende 

Pidpa Pidpa 
0204 908 936 

20,7% opdrachthoudende vereniging 64 gemeenten en water-link 

water-link water-link 
0204 923 881 

10,4% opdrachthoudende vereniging 5 gemeenten 

Aquaduin IWVA 
0205 264 668 

1,3% opdrachthoudende vereniging 6 gemeenten 

AGSO Knokke-Heist AGSO Knokke-Heist 
0892 000 419 

0,8% autonoom gemeentebedrijf 1 gemeente 

Brabant Water Brabant Water 0,05% naamloze vennootschap (nv) naar Nederlands recht  

 
 

Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden  

Intergemeentelijke samenwerking is de samenwerking tussen meerdere gemeenten. Dit met het oog op 

het samen realiseren van een gemeenschappelijke doelstelling van deze gemeenten. Voor de 

intergemeentelijke samenwerking in Vlaanderen is het Decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 

2017 van toepassing. FARYS, Aquaduin, Pidpa en water-link zijn opdrachthoudende verenigingen. Met 

deze samenwerkingsvorm doen de gemeenten afstand van het recht om zelfstandig de opdrachten uit 

te voeren. 

Autonoom Vlaams overheidsbedrijf – De Watergroep 

De juridische grondslag van het grootste in Vlaanderen actieve waterbedrijf, De Watergroep, is terug te 

vinden in haar oprichtingsdecreet: het decreet van 28 juni 1983 houdende de oprichting van de instelling 

Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening (VMW). De commerciële naam van VMW veranderde op 1 

januari 2013 in De Watergroep.  

Gemeentelijke waterbedrijf – AGSO Knokke-Heist  

Sinds 2016 is nog slechts één gemeentelijk waterbedrijf actief. Het waterbedrijf van Knokke-Heist maakt 

sinds 2012 deel uit van het Autonoom Gemeentebedrijf StadsOntwikkeling (AGSO).  

Naamloze vennootschap naar Nederlands recht – Brabant Water 

In de gemeente Baarle-Hertog levert het Nederlandse Brabant Water kraanwater aan een deel van de 

bevolking. Brabant Water is een naamloze vennootschap naar Nederlands recht. 

 
 
 
 



SAMENWERKING EN VENNOOTSCHAPPEN 

De waterbedrijven onderhouden nauwe contacten met hun collega waterbedrijven, maar ook met 

andere nuts- en infrastructuurbedrijven. Zij zijn lid van diverse brancheorganisaties en zijn actief in tal 

van overleg- en netwerkorganen. Sommige samenwerkingen zijn uitgegroeid tot vennootschappen 

waarin waterbedrijven controlerend belang hebben: via stemgerechtigde aandelen nemen zij mee 

beslissingen over die vennootschappen. De belangrijkste vennootschappen zijn:  

- Synductis c.v.: vennootschap die infrastructuurwerken van verschillende nutsbedrijven afstemt en waarin 

de meeste waterbedrijven ook aandeelhouder zijn: AGSO Knokke-Heist (0,3%), De Watergroep (9%), 

Aquaduin (0,5%), Pidpa (5%) en Farys (22%).  

- Doccle: Doccle biedt oplossingen voor uiteenlopende administratieve processen (zoals online distributie 

van betalingsverzoeken, digitaal betalen, enz). Water-link, Farys en De Watergroep maken elk 0,15% uit van 

deze onderneming. 

- Waterunie n.v.: de gezamenlijke dochteronderneming van FARYS (50%) en De Watergroep (50%). 

- De Stroomlijn c.v.: klantencentrum van Fluvius, FARYS (32%) en De Watergroep (3%). 

- Enkele waterbedrijven bezitten ook aandelen van andere waterbedrijven zoals Pipda (heeft aandelen van 

De Watergroep) en Water-link (heeft 11% van de aandelen van Pidpa). 

- Farys maakt bovendien ook nog deel uit van volgende vennootschappen (TMVS 19%, Creat CV 72% en Farys 

Solar 99,9%). 

 

                                Voorstelling van marktaandeel per waterbedrijf en hun dochterondernemingen 



OVERIGE ACTIVITEITEN   

Naast de dienstverlening verbonden aan de productie en levering van drinkwater via het openbaar 

waterdistributienet (‘drinkwateractiviteit’) leveren de waterbedrijven ook andere diensten ((‘niet-
drinkwater-activiteiten’). Sinds 2005 zijn alle waterbedrijven verplicht om het door hen geleverde water 

te saneren. Zij produceren en leveren dus niet alleen het drinkwater, maar ze moeten ook zorgen dat 

het afvalwater van hun klanten gezuiverd wordt zodat de kwaliteit van het geleverde drinkwater 

gegarandeerd blijft. Daarnaast ontplooien de waterbedrijven vaak een specifiek aanbod voor industrie 

(leveren van specifieke waterkwaliteiten, wateraudits, afvalwaterhergebruik,…). Een aantal 

waterbedrijven verzorgt bovendien ook niet-watergerelateerde diensten (zoals vastgoedprojecten, 

afvalbeheer en sportinfrastructuur). 

 

TOEZICHT EN REGULERING DRINKWATERVOORZIENING  

LOKALE OVERHEID  

In Vlaanderen staan de gemeenten in voor de openbare drinkwatervoorziening. Zoals hierboven 

toegelicht, doen veel gemeenten hiervoor een beroep op een waterbedrijf, dat zorgt voor de levering 

van het kraanwater.   

REGIONALE OVERHEID (VLAAMS GEWEST)  

- Waarborgen kwantiteit en kwaliteit drinkwater, transparantie en efficiënte werking 

waterbedrijven 

De VMM controleert de correcte toepassing van het waterwetboek (titel II, hoofdstukken 2 tot 5). 

De belangrijkste taken van de VMM zijn: 

o Toezicht op de kwaliteit van het geleverde water  

o Toepassing van het Algemeen Waterverkoopreglement  

o Regulering van drinkwatertarieven 

 

- Bestuurlijk toezicht  

Het bestuurlijk toezicht op de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden gebeurt door het 

Agentschap Binnenlands Bestuur. 

FEDERALE OVERHEID (BELGIË)  

Met de zesde staatshervorming (2014) werd de prijscontrole van drinkwatervoorziening geregionaliseerd. 

De federale overheid blijft echter bevoegd inzake het prijs-en inkomstenbeleid en kan prijsinstrumenten, 

zoals prijsblokkering, blijven gebruiken om inflatie tegen te gaan of  mededinging te vrijwaren. De 

maatregelen die ze hiervoor treft kunnen ook betrekking hebben op de prijzen van diensten die tot de 

gewestbevoegdheid behoren.  

EUROPESE OVERHEID  

De Europese Drinkwaterrichtlijn legt verplichtingen op inzake drinkwater. Het gaat o.a. om toegang tot 

water, informatieplichten, normen voor de kwaliteit van drinkwater, principes inzake kostentoerekening 

voor de waterdiensten. 

https://www.vmm.be/wetgeving/waterwetboek
https://www.vmm.be/wetgeving/algemeen-waterverkoop%20reglement.pdf
https://www.vmm.be/water/waterfactuur/waterregulator
https://www.vmm.be/wetgeving/europese-kaderrichtlijn-water
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