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Als bijlage gelieve u het verslag van het college van commissarissen te willen vinden
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VERSLAG VAN HET COLLEGE VAN COMMISSARISSEN
Overeenkomstig de wettelijke en statutaire bepalingen, hebben wij de eer u verslag uit te brengen over de ons
toeveÉrouwde controleopdracht.
De verantwoordelijken van de vennootschap hebben alt'rjd de ophelderingen en inlichtingen gegeven die wij hen

hebben gevraagd.
De administratieve en boekhoudkundige organisatie van uw vennootschap en haar interne controlemaatregelen
zullen onder de verantwoordelijkheid van de raad van bestuur verder aangepast worden aan de aard en de

omvang van de vennootschap.

De boekhoud¡ng is gevoerd en de jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke
bestu u rsrechtel

ij
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ke voorsch riften d ie daa rop toepa ssel ij k zij n'

Deze verklaring is gebaseerd op de controles door ons verricht na het opstellen van de jaarrekening door de
raad van bestuur.
De maatschappelijke jaarrekening over het boekjaar 2014 waarvan het balanstotaal € 2 499 674 474,1O en het

resultaat €11 146 947,67 bedraagt, is opgesteld rekening houdend met de wettelijke en bestuursrechtelijke
voorschriflen die daarop van toepassing zijn. Zij geeft een getrouw beeld van het vermogen, van de financiêle
toesland en van de resultaten van de vennootschap. In de toelichting wordt een passende verantwoording
verstreK van de gegevens van de balans en de resultatenrekening.
De bestemming van het resultaat die aan u wordt voorgelegd, is in overeenstemming met de wettelijke en
statutaire bepalingen.
De geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar 2014 waarvan het balanstotaal € 2 532 A86 116,83 en het
geconsolideerd resultaat € B 997 OI7,29 bedraagt, is opgesteld rekening houdend met de wettelijke en
bestuursrechtelijke voorschriften die daarop van toepassing zijn. Z¡j geeft een getrouw beeld van het
geconsolideerde vermogen/ van de financiële toestand en van de geconsolideerde resultaten van de
vennootschap. In de toelichting wordt een passende verantwoording verstrekt van de gegevens van de
geconsolideerde balans en resultatenrekening.
Het college van commissarissen

Gent,27 april 2015
De Voorzitter-Commissaris

Christophe PEETERS

De Commissarissen:
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7" punt van de asenda : Verslagen van de commissaris-revisor (lid IBR)

Als bijlage gelieve u het verslag van de commissaris (l¡d IBR) over de jaarrekening en over de geconsolideerde jaarrekening te willen vinden.
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VERSLAG VAN DE COMMISSARIS AAN DE ALGEMENE VERGADERING DER
AANDEELHOT]DERS VAN DE CVBA' TUSSENGEMEENTELIJKE MAATSCHAPPIJ
DER \rLAANDEREN VOOR WATERVOORZIENING' CYBA
OVER DE JAARREKENING OVER HET BOEKJAAR AFGESLOTEN OP
31DECEMBER2Ol4

Overeenkomstig de wettelijke en statutaire bepalingen, brengen wij u verslaguit in het kader van
ons mandaat van commissaris. Dit verslag omvat ons oordeel over de jaarrekening en tevens de
vereiste bijkomende verklaringen. De jaarrekening bevat de balans op 31 december 2014, en de
resultaternekening voor het boekjaar afgesloten op die datum en de toelichting.

Verslag over de jaarrekening

-

Oordeel zonder voorbehoud

hebben de controle uitgevoerd van de jaarrekening van de 'Tussengemeentelijke
Maatschappij der Viaanderen voor'Watervoorziening' cvba, over het boekjaar afgesloten op 31
december 2014, opgesteld op grond van het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig
referentiestelsel, met een balanstotaal van C2.499.6I4.474,IA en waarvan de resultatenrekening
afsluit met een winst van het boekjaar van € 11.146.947,67 .

Wij

Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan voor het opstellen van de jaarcekening

Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen van de jaartekening die een getrouw
beeld geeft in overeenstemming met het in Belgie van toepassing zijnde boekhoudkundig
referentiestelsel, alsook voor het implementeren van de interne beheersing die het
bestuursorgaan noodzakelijk acht voor het opstellen van de jaarrekening die geen afivijking van
materieel belang bevat die het gevolg is van fraude of van fouten'
Ver antw
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Het is onze veranfwoordelijkheid een oordeel over deze jaarrekening tot uitdrukking te brengen

op basis van onze controle. Wij

hebben onze controie volgens

controlestandaarden (ISA's) uitgevoerd. Die standaarden vereisen dat
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vereisten voldoen alsook de controle plannen en uifvoeren teneinde een redelijke mate van
zekerheid te verkrijgen dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat. Een
controle omvat werkzaamheden fer verkrijging van controle-informatie over de in de
jaarrekening opgenomen bedragen en toelichtingen. De geselecteerde werkzaamheden zijn
afhankelijk van de beoordeling door de commissaris, met inbegrip van diens inschatting van de
risico's van een afwijking van materieel belang in de jaarrekening als gevoig van fraude of van
fouten. Bij het maken van die risico-inschatting neemt de commissaris de inteme beheersing van
de entiteit in aanmerking die relevant is voor het opstellen door de entiteit van de jaa:rekening

die een getrouw beeld gee , teneinde controlewerkzaamheden op te zetten die in de gegeven
omstandigheden geschikt zijn, mam die niet gericht zijn op het geven van een oordeel over de
effectiviteit van de interne beheersing van de entiteit. Een controle omvat tevens een evaluatie
van de geschiktheid van de gehanteerde waarderingsregels en van de redelijkheid van de door
het bestuursorgaan gemaatrfe schattingen, alsmede een evaluatie van de presentatie van de
jaarrekening als geheel.
'Wij

hebben van het bestuursorgaarr en van de aangestelden van de entiteit de voor onze controle

vereiste ophelderingen en inlichtingen verkregen. Wij zijn van mening dat de door ons verkregen
controie-informatie voldoende en geschikt is om daarop ons oordeel te baseren.
Oordeel zonder voorbehoud

Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van het veÍnogen en de financiele
toestand van de 'Tussengemeentelijke Maatschappij der Vlaanderen voor Watervoorziening' per
31 december 2A14, alsook van haar resultaten over het boekjaar dat op die datum is afgesloten,
in overeenstemming met het in Belgiö van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel.
Verslag betreffende overige door wet- en regelgeving gestelde eisen
Zonder afbreuk te doen aan het hierboven tot uitdrukking gebracht oordeel, vestigen wij uw
aandacht op het feit dat de vennootschap uitvoering dient te geven aaî het
samenwerkingsakkoord tussen het Vlaams gewest, het Waals gewest en het Brussels gewest met
betrekking tot de gewestoverschrijdende intercommunales. Dit heeft niet alleen voor gevolg dat
de intercommunale vennootschap TMVV/ dient omgevoÍnd te worden tot een Intergemeenteiijk
samenwerkingsverband maar ook grondig zal worden geherstructureerd. Dit alles dient te
gebenren tegen uiterlijk 30 juni 2015. Tevens dient rekening te worden gehouden met het feit dat
vanaf 0l januari 2015, middels de programmawet van december 2074, de intercommunaies en de
intergemeentelijke samenwerkingsverbanden mogelijks onderworpen worden aan de
vennootschapsbelasting.
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen en de inhoud van het jaarverslag, het
naleven van de wettelijke en bestuursrechtelijke voorschriften die van toepassing zijn op het
voeren van de boekhouding, alsook voor het naleven van het V/etboek van vennootschappen en
van de statuten van de vennootschap.
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In het kader van ons mandaat en overeenkomstig de Belgische bijkomende noûn bij de in Belgie
van toepassing zijnde internationale auditstandaarden (ISA's), is het onze verantwoordelijkheid
om, in alle van materieel belang zrjnde opzíchÍen, de naieving van bepaalde wettelijke en
reglementaire verplichtingen na te gaan. Op grond hiervan doen wij de volgende bijkomende
verklaringen die niet van a.ard zijn om de draagwijdte van ons oordeel over de jaarrekening te
wijzigen:

Het jaarverslag behandelt de door de wet vereiste inlichtinger¡ stemt overeen met
jaarrekening en bevat geen van materieel beiang zrjnde inconsistenties ten aanzien van
informatie v/aarover wij beschikken in het kader Yaî oruze opdracht.

de
de

Onverminderd formele aspecten van ondergeschikt belang, werd de boekhouding gevoerd in
overeenstemming met de in België van toepassing zijnde wettelijke en bestuursrechtelijke

voorschriften.
De resuitaatverwerking, die aan de algemene vergadering wordt voorgesteld, stemt overeen
met de wettelijke en statutaire bepaiingen.
'Wij dienen u geen verrichtingen of beslissingen mede te delen die in overtreding met de
statuten of het Wetboek van vennootschappen zijt gedaan of genomen.

Gent,27 aprilz}I1.
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Commissaris, Vertegenwoordigd door
Lieven Delva, bedrij fsrevisor
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VERSLAG VAN DE COMMISSARIS AAN DE ALGEMEN-E VERGADERING VAN DE
VENNOOTSCHAP'TUSSENGEMEENTELIJKE MAATSCHAPPIJ DER
VLAANDEREN VOOR \ilATERVOORZIENING' OVER HET BOEKJAÁ,R
AFGESLOTEN OP 31 DECEMBER 2014
Overeenkomstig de wettelijke bepalingen, brengen wij u verslag uit in het kader van ons mandaat
van conìmissaris. Dit verslag omvat ons oordeel over de geconsolideerde jaarrekening en tevens
de vereiste bijkomende verkiaring. De geconsolideerde jaarrekening omvat het geconsolideerd
overzic¡t van de financiele positie op 31 december 2014, het geconsolideerd overzicht van
gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten, het geconsolideerd mutatieoverzîclttvan het eigen
vennogen en het geconsolideerd kasstroomoverzicht voor het boekjaar afgesloten op 31 december
2074 evenals een toelichting.

Verslag over de geconsolideerde jaanekening

-

Oordeel zonder voorbehoud

hebben de controie uitgevoerd van de geconsolideerde jaanekening van de vennootschap
'Tussengemeentelijke Maatschapprj der Vlaanderen voor Watervoorziening' cvba over het
boekjaar afgesloten op 31 december 2014, opgesteld op basis van het in België van toepassing
zijnde boekhoudkundig referentiestelsel, met een geconsolideerd balanstotaal van

Wij

€,2.532.086.716,83 en \¡/aarvan de geconsolideerde resultatenrekening afsluit met een winst van
het boekjaar van € 10.265.424,17.

Verantwoordetijkheid vøn het bestuursorgaan yoor het opstellen vøn de geconsolideerde
jaarrekening

Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen van de geconsolideerde iaartekening
die een getrouw beeld geeft in overeenstemming met het in Belgie van toepassing zijnde
boekhoudkundig referentiestelsel, alsook voor het implementeren van de inteme beheersing die
het bestuursorgaan noodzakelijk acht voor het opstellen van de geconsolideerde jaarrekening die
geen afwijking van materieel belang bevat, die gevolg is van fraude of van fouten.
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Het is onze verantwoordetijkheid een oordeel over deze geconsolideerde jaarrekening tot
uitdrukking te brengen op basis var onze controle. Wij hebberr onze controle volgens de
internationale controlestandaarden (ISA's) uitgevoerd. Die standaarden vereisen dat wij aan de
deontologische vereisten voldoen alsook de controle plannen en uitvoeren teneinde een redelijke
mate van zekerheid te verkrijgen dat de geconsolideerde jaarrekening geen afivijkingen van
materieel belang bevat.

Een controle omvat werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de in de
geconsolideerde jaarrekening opgenomen bedragen en toelichtingen. De geselecteerde
werkzaamheden zijn afhankelijk van de beoordeiing door de commissaris, met inbegrip van diens
inschatting van de risico's van een afwijking van materieel belang in de geconsolideerde
jaarrekening als gevolg van fraude of van fouten. Bij het maken van die risico-inschatting neemt
de commissaris de interne beheersing van de entiteit in aanmerking die relevant is voor het
opstellen van de geconsolideerde jaarrekening, die een getrouw beeld geeft, teneinde
controlewerkzaamheden op te zetten die in de gegeven omstandigheden geschiktzijnmaat die niet
gericht ztjn op het geven van een oordeel over de effectiviteit van de inteme beheersing van de
entiteit. Een controle omvat tevens een evaluatie van de geschiktheid van de gehanteerde
grondslagen voor financiële verslaggeving, de redelijkheid van de door het bestuursorgaan
gemaakte schattingen, alsmede de presentatie van de geconsolideerde jaarrekening ais geheel.

Wij hebben van het bestuursorgaan en van de aangestelden van de entiteit de voor onze controle
vereiste ophelderingen en inlichtingen verkregen. Wij zijn van mening dat de door ons verkregen
controle-informatie voldoende en geschikf is om daarop ons oordeel te baseren.
Oordeel zonder voorb ehoud

geconsolideerde jaarrekening van de verurootschap
'Tussengemeentelijke Maatschappij der Vlaanderen voor Watervoorziening' cvba per 31
december 20!4 een getrouw beeld van het vermogen en van de financiële toestand van het
geconsolideerd geheel alsook van haar geconsolideerde resultaten voor het boekjaat daf op die
datum is afgesloten, in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig

Naar ons oordeel geeft de

referentiestelsel.

Verslag betreffende overige door wet- en regelgeving gestelde eisen

t

Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen en de inhoud van het jaarverslag over
de geconsolideerde j aarrekening.
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In het kader van ons mandaafen overeenkomstig de Belgische bijkomende nonn bij de in België
van toepassing zijnde intemationale auditstandaarden (ISA's), is het onze verantwoordelijklreid
om, in alle van materieel belang zijtde opzichten de naleving van bepaalde wettelijke en
reglementaire verplichtingen na te gaan. Op grond hiervan doen wij de volgende bijkomende
verklaring die niet van aard is om de draagwijdte van ons oordeel over de geconsolideerde
j aarrekening te wijzigen:

Het jaarverslag over de geconsolideerde jaarrekening behandelt de door de wet vereiste
inlichtingen, stemt ovsreen met de geconsolideerde jaarrekening en bevat geen van materieel
belang zqndeinconsistenties ten aanzienvan de informatie waalover wij beschikken in het
kader van ons mandaat.

Gent,Z7

april2ll5
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PVMD Bedrijßrevisoren
Commissaris

Vertegenwoordigd door
Lieven Delva
Bedrijßrevisor
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8" punt van de agenda : Kwijting aan de bestuurders, commissarissen en de commissaris-revisor (l¡d IBR)
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9" punt van de asenda : Benoeming van vertegenwoordigers in de Directiecomités

Als bijlage gelieve u het overzicht te willen vinden van vertegenwoordigers in de Directiecomités voor de-

finitieve benoeming.
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9. Benoeming van vertegenwoordigers in de Directiecomités
(Stand van zaken 28.O1.20t6)
Regionaal Directiecomité Domeindiensten Brugge

Hilde

BRUGGE

DECLEER

SchePen

Regionaal Directiecomité Domeindiensten IMWV

Veerle
Piet

DAMME
WETTEREN

DOSSCHE
VAN DE GRACHT

Raadslid
Raadslid

Regionaal Directíecomité Domeindiensten Oost

Caroline VERDOODT

AALST

Schepen

Directiecomité Secundaire Diensten
IZEGEM

Kurt

GRYMONPREZ

Schepen

IZEGEM

Tom

VERBEKE

Schepen

LIERDE

Godelieve

VAN DER STRAETEN

Schepen

MACHELEN

Jean-Pierre

DE GROEF

Burgemeester

Directiecomité Aanvullende Diensten
AALTER

Philippe

VERLEYEN

Schepen

AARSCHOT

Bart

DEN HONDT

Raadslid

AFFLIGEM

Greet

VAN HOLSBEECK

Raadslid

ASSENEDE

Alex

MEULEBROECK

Schepen

BEERSEL

Michel

RUYKENS

Schepen

BLANKENBERGE

Daphné

DUMERY

Schepen

BUGGENHOUT

Jean-Pierre

WILLEMS

Voorzitter gemeenteraad

DAMME

Caroline

DEBBAUT

Raadslid

DEERLUK

Jo

TUTGAT

Schepen

DE PANNE

Arne

DEBAEKE

Schepen

DIKSMUIDE

Marc

DE KEYREL

Schepen

EEKLO

Bob

D'HAESELEER

Schepen

ERPE-MERE

Gaston

VAN DE KEER

Raadslid

GISTEL

Michel

VINCKE

Schepen

HAALTERT

Veerle

BAEYENS

Burgemeester

HALLE

Dirk

PIETERS

Burgemeester

HAMME

Frans

VAN GAEVEREN

Schepen

HARELBEKE

Jacques

MAELFAIT

Schepen

HOREBEKE

Sabine

ROOBROECK

Raadslid

HOUTHULST

Jeroen

VANDROMME

Schepen

HULPVERLENINGSZONE CENTRUM

Simon

LAGRANGE

Burgemeester

HULPVERLENINGSZONE CENTRUM

Jan

VERMEULEN

Burgemeester

HULPVERLEN INGSZONE ZUID-OOST

Alain

PARDAEN

Burgemeester

ICHTEGEM

Robin

VANDERVENNET

Raadslid

INGELMUNSTER

Kurt

WINDELS

Burgemeester

KOEKELARE

Marc

DEVROME

Schepen

KOKSIJDE

Lander

VAN HOVE

Schepen

KORTESSEM

Ernest

ECKELMANS

Schepen

KRUIBEKE

Kris

SMET

Schepen

LEDE

Peter

VENNEMAN

Raadslid

LICHTERVELDE

Els

KINDT

Schepen

LIEDEKERKE

Rita

TRIEST

Raadslid

Directiecomité Aanvu llende Diensten

OCMW BRUGGE

Lode
Filip
lsabelle
KTistof
Ro|and
HenTi
Karolien
Leo
André
Viviane

OCMW DESTELBERGEN

Raymond

LO-RENINGE

MAARKEDAL
MERELBEKE
MEULEBEKE

NIEUWPOORT
NINOVE

OCMW AALST
OCMW AARSCHOT
OCMW BOORTMEERBEEK

OCMW GENT
OCMW GISTEL
OCMW HERZELE
OCMW LOCHRISTI
OCMW MAARKEDAL
OCMW MENEN
OCMW WAASMUNSTER
OCMW WETTEREN
OCMW ZEMST
OCMW ZOMERGEM
OOSTKAMP
OOST-VLAANDEREN
OOST-VLAANDEREN
POPERINGE
RUISELEDE

SINT-AMANDS
SINT-KATELUNE-WAVER
SINT-LIEVENS-HOUTEM
SPIERE-HELKIJN

TERNAT
WAARSCHOOT
WAASMUNSTER
WACHTEBEKE

WEMMEL
WETTEREN

WINGENE
WORTEGEM-PETEGEM
ZEDELGEM
ZELZATE

ZOMERGEM

MORLION

Burgemeester

MEIRHAEGHE

Schepen

VAN DE STEENE

Schepen

VANDE WALLE

Raadslid

CRABBE

Burgemeester

EVENEPOEL

Schepen

DEVOS

OCMW raadslid

JANSSENS

OCMW raadslid

MARGUILLIER

OCMW raadslid

NOLLET

OCMW raadslid

ROELS

OCMW raadslid

Cengiz CETINKAYA
Katrien BOOY
VAN RUYSKENSVELDE
Ann
Patrick MAES
DE BOEVER
Steve
Renaat VANDENBULCKE
Tom
BAERT
DE GELDER
Lieve
Erik
MOENS
DE GRAEVE
Hilde
Christine BEKE
GTeet DE TROYER
GeTda ZENNER-DE GRYZE
BeN
DESMYTER
VERSTUYFï
Filip
Femke VLEMINCKX
VAN ITTERBEECK
Jan
DE KNYF
Tim
Roger DELDAELE
DOOMS
Jean
Ann
COOPMAN
SMEï
Jan
Urbain MEERS
WaIteT VANSTEENKISTE
Piet
VAN DE GRACHT
Brecht WARNEZ
OIiviCT VAN CAUWERBERGHE
Pedro MATTHYS
FTanK BRUGGEMAN
VERMEIRE
Tony

OCMW raadslid
OCMW raadslid
OCMW raadslid
OCMW voorzitter - schepen
OCMW raadslid
OCMW voorzitter - schepen
OCMW voorzitter - schepen
OCMW voorzitter - schepen
OCMW voorzitter - schepen
OCMW voorzitter - schepen
Schepen
Provincieraadslid
Provincieraadslid
Schepen
Raadslid
Raadslid
Raadslid

Schepen
Schepen

Voorzitter

GR

Burgemeester
Schepen
OCMW voorzitter - schepen
Burgemeester
Raadslid
Raadslid
Raadslid
Raadslid

Burgemeester
Burgemeester
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10" punt van de agenda : Benoeming van bestuurders in de Raad van Bestuur

1,1

Aanvullende nota houdende informatie omtrent de belangrijke gebeurtenissen die na het einde van
het boekjaarhebben plaatsgevonden, bijgewerkt tot en met 31 december 20L5
Transitie
De transitie realiseert de aanpassing van de intercommunale (lC) TMVW aan het decreet van 25 april

2Ot4 (cf. samenwerkingsovereenkomst tussen gewesten m.b.t. de gewestgrens overschrijdende
intercommunales). Het betreft de organisatie en de werking, die conform het decreet op de
intergemeentelijke samenwerking (DlS) worden opgezet.

in drie
(service).
intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (lSV): TMVW (water), TMVR (recreatie)en TMVS
Streefdatum voor de nieuwe structuur is juni 201-6.
Door de transitie worden de activiteiten van TMVW {lC) uiteindelijk ondergebracht

Verkoop Site Gent, Stropkaai

Op 30 november 2015 vond de definitieve biedingsronde plaats voor de verkoop van

het

bedrijfsgebouw en het magazijn, gelegen aan de Stropkaai 14.
De firma 'service & Development Group Belgium' bracht het hoogste bod
magazijn werden verkocht voor de prijs van € L5 200 000.

uit. Het gebouw en het

Vennootschapsbelasting

Middels de programmawet van L9 december 2014 (BS 29 december 2Ot4) en in de recente
programmawet van 10 augustus 2015 (BS L8 augustus 2015) werd het fiscaal regime voor
intercommunales herzien.
ln de programmawet van 19 december 20t4wordt onder meer de bepaling die intercommunales uit het
toepassingsgebied van de vennootschapsbelasting (VenB) sluit, geschrapt (meer bepaald schrapping van
artikel L80, L" WlB92).

Laatstgenoemd artikelwerd door de Programmawet van L0 augustus 2015 deels hersteld, doch bleef wat betreft intercommunales actief in de watersector, zoals TMVW (lC) - zonder voorwerp. Concreet
werden de voor TMVW relevante bepalingen uit artikel 1-80, l-" Wl892 (die aldus resulteerden in een
automatische onderworpenheid aan de rechtspersonenbelasting (RPB)) opgeheven met ingang vanaf
aanslagjaar 2016. lngevolge voormelde wijzigingen van de programmawet, is TMVW als intercommunale
dan ook niet langer automatisch aan de RPB onderworpen.
Vanaf aanslagjaar 2016 valt TMVW onder het gemeenrechtelijk fiscaal regime en dient het voor haar
bijgevolg te worden uitgemaakt of zij onderworpen kan blijven aan de RPB (i.e. als RPB-plichtige van de
derde categorie overeenkomstig artikel 22O,3" WlB92), dan wel zou dienen te worden onderworpen
aan de VenB.

Teneinde duidelijkheid te bekomen aangaande het fiscaal regime werd een rulingsdossier. ln de eerste
helft van 2016 wordt hieromtrent uitsluitsel verwacht.

Aquaduct

ln december 20L5 kon uiteindelijk, na uitvoerige besprekingen en onderhandelingen, voor de afname
van drinkwater vanaf 20L9, als alternatief voor de bestaande Vivaqua-leveringen, gekozen worden voor
het zogenaamde 'water-link scenario'. Hierbij wordt de afname van Vivaqua beperkt tot de volumes
afgesproken in he t contract met Vivaqua (en water-link) van 201-2.
TMVW investeert in eigen productiecapaciteit te Oostende en in transportinfrastructuur, zodat meer
kan afgenomen worden van water-link ov. De investeringen door TMVW in de periode tot en met 2018
worden geraamd op ca. € 70 miljoen.

